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 الشيخ ااهد أسامة بـن الدن       برؤية يف أحناء العامل     بارك للمسلمني ن
واهتزت لـه عـروش     ،   منني سر املؤ  مساع خطابه الذي   وحفظه اهللا   

فلله احلمـد  ..جراحهم وهزائمهم وخالفام   وضاعف من افرين ، الك
  .أوالً وأخراً 

وإنه ملن املؤمل حقاً أن نرى الطائرات تقصف بيوت أهل الفلوجة مبـن     
فيها هذه األيام واملسلمون ال جميب منهم ، فهاهم الصليبيون يقصفون           

قتحامها على أهلها ، وكـثري      الفلوجة كل يوم ، وحيشدون احلشود ال      
من املسلمني يقف موقف املتفرج وكان األمر ال يعنيه ، نسأل اهللا أن             

 قلوب املسلمني  للدفاع عن دينهم وأعراضهم وأن ينصر إخواننا           حييي
 يف الفلوجة وأن يربط على قلوم وأن يذل عـدوهم مـن اليهـود             

 .والنصارى وآل سعود واملنافقني 

  
                                

  
  

  

     
 

مستقبل حرب 
الغرب لألصولية 

 اإلسالمية

  

كتابة تقارير 
 االستخبارات

  فاستبقوا اخلريات
  يف 

  العشر املتبقيات

  نظام
 اإلحداثيات
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  ..!لك اهللا يا فلوجة 
احلمد هللا رب العاملني ، وال عدوان إال على الظاملني ، والصالة والسالم على نبينا وحبيبنا وسـيدنا               

  أما بعد ؛ .. حممد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني 
     والسنة يف الفلوجة خباصة     دها اجليش األمريكي على أهل اإلسالم     فقد بدأت احلملة الصليبية اليت جر 

 - وكعادة األمريكان اجلبنـاء      -ويف ما جاورها من مدن حمافظة األنبار بعامة ، وقد بدأت احلملة             
  .  على املدينة الصامدة ١٦بقصف جوي مكثف بطائرات اإلف 

وااهدون هناك واألهايل قد عقدوا العزم على الدفاع عن بيضة اإلسالم أن تـستبيحها اخلنـازير                
 والعيون دماً أن شباب اإلسالم اكتفوا مبراقبة الوضع عـن           شجىلبشرية ، ولكن الذي ميأل القلب       ا

  . كثب يف العراق ، وظن الكثري منهم أنه يكفي يف نصرم الدعاء أو متابعة أخبارهم فقط 
لذل واهلوان  بعد حياة ا تسأمواإىل مىت يا شباب اإلسالم ؟ إىل مىت وحنن على هذه احلالة املزرية ، أمل 

  ! .. ، إىل مىت يا شباب األمة واألعراض تناديكم وأنتم قاعدون ؟
   وسبةً يف التاريخ ال تغتفر ؟ العراق وصمة عاٍر على جباهناإىل مىت تظل أفعال األمريكان يف
  . ختادعون والقعود هلا تزينون ؟ إىل مىت يا شباب األمة أنفسكم

هابون اجلهاد يف اجلزيرة فأين العراق إذاً ؟ ، واهللا م كما قال الشيخ سعود العتيكُب يب يف بيانه األخري
لبطن األرض خري : "  رسولنا الكرمي يف مثل هذه األحوال ما روي عنإن ما جيري حالياً ينطبق عليه 

 مـن  حىت قومه إذا رأى ما حيل ببين دينه أو - فضالً عن املسلم -وإن احلر األيب " لكم من ظهرها   
  . أن ميوت أملاً وكمدا يكاد ث وفواجع مث مل يستطع دفعها كوار

 اآليتني مئات املرات ولكن هـل     هاتنيلقد قرأنا   .. يا شباب اإلسالم اتقوا اهللا وانفروا يف سبيل اهللا          
يا أَيها  :وعود اهللا بالعذاب الشديد ملن خالفها ؟ قال اهللا تعاىل     مبتدبرنا فيها ، هل تيقنا حق اليقني        

ِذين آمنواْ ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفرواْ ِفي سِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى اَألرِض أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمـن                  الَّ
ذَابا أَِليما ويستبِدلْ قَوما     ِإالَّ تنِفرواْ يعذِّبكُم ع    اآلِخرِة فَما متاع الْحياِة الدنيا ِفي اآلِخرِة ِإالَّ قَِليلٌ          
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللّهئًا ويش وهرضالَ تو كُمرغَي .   

  .وباجلنة أبشري .. يا خيل اهللا اركيب .. فيا خيل اهللا اركيب 
 ويا أهل الفلوجة إن إخوانكم يف جزيرة على العرب سيبذلون ما بوسعهم بأذن اهللا لنـصرتكم               
نسأل اهللا أن ميكن للمجاهدين يف سبيله وأن ينصر أهل اإلسالم واجلهاد إنه ويل ذلك والقـادر             

  . عليه وصلى اهللا على حممد 



 

 ٤

  فاستبقوا اخلريات يف العشر املتبقيات
، وحلمه سـبق     ، رمحته سبقت غضبه    ، وغفر الكثري من الزلل     احلمد هللا الذي شكر على اليسري من العمل       

، حثنا على اغتنام األوقات واملـسابقة إىل         ، أرحم بعباده من الوالدة بولدها      فوه سبق عقوبته  ، وع  مؤاخذته
، أمحده علـى ذلـك       ، وتغلق فيه أبواب النار والدركات      ، خاصةً يف زمن تفتح فيه اجلنات       فعل اخلريات 

،  ر املسلمني بالرضـوان   ، وأعظمها نعمة اإلسالم وأسأله املنة علي وعلى سائ         وغريه من نعمه اليت ال حتصى     
،  ، وسبحان من سبحت لـه الـسماوات وأمالكهـا           وسبحان اهللا بكرة وأصيال     ، والزحزحة عن النريان  

تسبح لَه الـسماوات    ،   ، وكل رطب ويابس    ، والنجوم وأفالكها   ، والبحار وحيتاا   واألرض وسكاا 
شيٍء ِإالَّ يسبح ِبحمدِه ولَـِكن الَّ تفْقَهونَ تسِبيحهم ِإنه كَانَ حِليما           السبع واَألرض ومن ِفيِهن وِإن من       

  .  فسبحان اهللا وحبمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ،غَفُورا
 والَّـِذين    َ  ربِهم مشِفقُون  ِإنَّ الَِّذين هم من خشيةِ    وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له القائل            

 والَِّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُـوبهم وِجلَـةٌ    والَِّذين هم ِبربِهم لَا يشِركُونَ هم ِبآياِت ربِهم يؤِمنونَ    
  .وهم لَها ساِبقُونَ أُولَِئك يساِرعونَ ِفي الْخيراِت أَنهم ِإلَى ربِهم راِجعونَ 

عبده ورسوله خري من صلى وصام ، وخص العشر األواخر من رمـضان باالجتـهاد يف                حممداً  وأشهد أن   
، وعلى آله وصحبه الذين سبقت هلم مـن اهللا           من سائر الليايل  به غريها   إحياء الليل وشد املئزر ماال خيص       

  :أما بعد.. وترك املنكرات وسلم تسليماً كثرياًسابقة السعادة ملسابقتهم لالستجابة لفعل اخلريات 
، فـإن للعـشر    ، يف هذه األوقـات  ، استبقوا اخلريات ، ويا أهل اجلهاد خصوصاً  فيا أهل اإلسالم عموماً   

  أنه جيتهد فيها أكثر مما قبلها      ، فكان من هديه      األواخر من رمضان خاصية عن باقي أيام رمضان ولياليه        
،   خيلط العشرين بصالة ونوم كان رسول اهللا    : (يث عائشة رضي اهللا عنها قالت     ، جاء عند أمحد من حد     

  جيتهد يف العـشر كان رسول اهللا : (وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت، ) فإذا كان العشر مشّر وشد املئزر 
اهللا كان رسـول    : ( ويف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها قالت         ،  رواه مسلم   ، )، ماال جيتهد يف غريه    

   باب العمـل يف    : " قال البخاري رمحه اهللا     ، ) ، أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد املئزر         إذا دخل العشر
  . "العشر األواخر من رمضان

  :وهذه وقفات مع العمل يف العشر األواخر من رمضان، منها 
 فيستحب عدم النوم يف     ،  وهذا بالصالة وقراءة القرآن والدعاء وغري ذلك من العبادات         :إحياء لياليها  -١ -١

ما رأيت رسـول    : ( ، وأما قول عائشة رضي اهللا عنها       تلك الليايل بل جيتهد املسلم بقيامها إقتداء بالنيب         
 فيحمل قوهلا على أن ذلك يف غري العشر وأما العشر فـروت              ، رواه مسلم .  ) قام ليلة حىت الصباح    اهللا  

 عن أنس رضي اهللا عنه      ،سائر الليايل جيمع بني الصالة والنوم       الليل وكان هديه يف     حييي  رضي اهللا عنها أنه     
، ويصوم حىت نظن أنه ال يفطر منه          يفطر من الشهر حىت نظن أن ال يصوم منه         كان رسول اهللا    : ( قال

هلـا   أو يحمل قو    ، رواه البخاري ) ، وال نائماً إال رأيته     ، وكان ال تشاُء تراه من الليل مصلياً إال رأيته          شيئاً
على أنه ما قام يصلي حىت الصباح وأما إحياؤه لليايل العشر األواخر فال يلزم إحياؤها بصالة بـل ينـوع                    

 .  واهللا أعلم ،العبادات يف ذلك
  يا رجـالَ الليـِل ِجـدوا      
ــلَ إال   ــوم اللي ــا يق   م

  ــرد   رب داٍع ال يـــ
وِجــد ــزم ع ــه ــن لَ م  
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ـ       ليس شيء كصالِة الليـ
  

 ــِرب ي ــِل للق ــدـ   ع
  

، وهذا كما جاء يف احلـديث املتقـدم     يف تلك الليايل العشر إيقاظ األهل للقيام وإحياء الليل فإن من هديه    :إيقاظ األهل  -٢
) كان يوقظ أهله يف العشر األواخر من رمضان        : ( وكما روى أمحد والترمذي وصححه عن علي رضي اهللا عنه أن النيب               ، معنا

 يف غري رمضان فكيف يف رمضان بل كيف ذلك يف    أهله   يوقظ لصالة الليل      األواخر بل كان النيب      وهذه سنة مؤكدة يف العشر    
 .العشر األواخر منها 

 يصلي وأنا   كان النيب   : ( عن عائشة رضي اهللا عنها قالت       ، فيا أخي املسلم ال حترم نفسك من هذا الفضل وكذلك إيقاظ أهلك           
"  أهلـه بـالوتر  باب إيقاظ النيب " رواه مسلم والبخاري وقال     ، ) فأوترت أيقضين   يوتر   راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن      

 طرقه وفاطمة بنت النيب عليـه  أن رسول اهللا   : (  رضي اهللا عنه أخربه      عليياًإن  : وفيهما عن احلسني ابن علي رضي اهللا عنه قال        
قال رسول  :  الترمذي بإسناِد جيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال           وروى أمحد وأهل السنن إال      ، ")أال تصليان : "السالم ليلة فقال  

، رحم اهللا امرأة قامت من الليل فصلت          قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح يف وجهها املاء            رجالًرحم اهللا    : (اهللا  
لم عن أبيه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا          روى مالك يف املوطأ عن زيد بن أس         ، ) وأيقظت زوجها فإن أىب نضحت يف وجهه املاء       

مث يتلو هذه اآلية    " الصالة الصالة : "كان يصلي من الليل ما شاء اهللا حىت إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصالة يقول هلم                 : (عنه
          و قُكزرن نحقًا نِرز أَلُكسا لَا نهلَيع طَِبراصلَاِة وِبالص لَكأَه رأْمى وقْوةُ ِللتاِقبالْع .  وجـاء يف صـحيح       ، وإسناده صـحيح 

، وماذا أنزل من الفنت من       سبحان اهللا ماذا أنزل من اخلزائن     : ( فقال استيقظ النيب   : البخاري عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت       
 فإذا كان هـذا يف سـائر الليـايل    ، )  رب كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرة  –يريد أزواجه حىت يصلني     –يوقظ صواحب احلُجر    

،  أحب إيل إذا دخل العشر األواخر أن يتهجد بالليـل      :  قال سفيان الثوري    ، فيتأكد استيقاظهم يف ليايل العشر األواخر عن غريها       
 . ، وينهض أهله وولده إىل الصالة إن أطاقوا ذلك وجيتهد فيه

  .  "وجد وشد املئزر"أنواع العبادات ولذا كما يف رواية مسلم  وكان من هديه االجتهاد يف هذه العشر ب:شد املئزر -٣
: منهم من قال هو كنايةٌ عن ِشدة جده واجتهاده يف العبادة ، القـول الثـاين               : وقد اختلف أهل العلم يف معىن هذا ، القول األول         

أنه حيتمـل اجلـد يف      : ، القول الثالث     املتقدمنياعتزال النساء وقد فسره ذا مجع من السلف واألئمة          : منهم من قال معىن ذلك      
 وكما جـاء عنـد البيهقـي يف    ،"وجد وشد املئزر" لقوله يف لفظ مسلم  ،العبادة واعتزال النساء ولعل هذا هو األقرب واهللا أعلم     

ـ       : ( كان النيب   : السنن من طريق أيب إسحاق عن عاصم عن ضمرة عن علي رضي اهللا عنه قال               ن إذا كان العشر األواخـر م
  ) .رمضان مشر املئزر واعتزل النساء

إنه طلب ليلة القـدر     . فَاآلنَ باِشروهن وابتغواْ ما كَتب اللّه لَكُم      : قال ابن رجب قال طائفة من السلف يف تفسري قوله تعاىل          
، أمر مـع ذلـك    ط األبيض من اخليط األسودواملعىن يف ذلك أن اهللا تعاىل ملا أباح مباشرة النساء يف ليايل الصيام إىل أن يتبني اخلي       

، فأمر مع ذلك بطلـب   ، فيفوم طلب ليلة القدر  لئال يشتغل املسلمون يف طول ليايل الشهر باالستمتاع املباح ؛بطلب ليلة القدر  
ن أهله يف العشرين مـن   يصيب م، فمن هاهنا كان النيب  ليلة القدر بالتهجد من الليل خصوصاً يف الليايل املرجو فيها ليلة القدر    

  أهـ. ، مث يعتزل نساءه ويتفرغ لطلب ليلة القدر يف العشر األواخر رمضان
وانظُر ِإلَى ِإلَِهـك    :  قال تعاىل   ،  وإقامتها ومواظبتها عليه   إلزام النفس لشيء وحبسها وإقامتها    : وهو يف اللغة    : االعتكاف   -٤

  .  الَِّذي ظَلْت علَيِه عاِكفًا
  .   اإلقامة يف املسجد على الطاعة وعمل الرب على حسب ما ورد من سنن االعتكاف:شرعاً

  .  وقد دل على مشروعية االعتكاف الكتاب والسنة واإلمجاع



 

 ٦

رغيـب   وإقراره والت   فقد جاء من فعله      :وأما السنة   ، والَ تباِشروهن وأَنتم عاِكفُونَ ِفي الْمساِجد     :  قال تعاىل  :أما الكتاب 
،  ، ألتمس هذه الليلـة  إين اعتكفت العشر األول : " قال رسول اهللا : فيه روى مسلم عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال          

، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف النـاس          إا يف العشر األواخر   : ، فقيل يل   ، مث أُتيت   مث اعتكفت العشر األوسط   
  " .معه 

، نذكر من ذلك ما نقل أبو داود رمحه اهللا عن اإلمـام    أن االعتكاف سنةاإلمجاع علىد نقل مجع من أهل العلم        فق :وأما اإلمجاع 
فاالعتكاف سنة يف رمضان ويتأكـد ذلـك يف العـشر           ) ال أعلم عن أحد من العلماء خالفاً أنه مسنون        : (أمحد رمحه اهللا أنه قال    

  . األواخر
 يحـافظ   وكان  ،)يعتكف العشر األواخر من رمضان    :(قال كان رسول اهللا     : نهمايف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا ع       

 يعتكف العشر األواخر مـن رمـضان   كان النيب : (على ذلك حىت لقي ربه ، ويف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها قالت            
يعتكف يف كل رمضان عشرة      (  كان النيب    : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        ، ) ، مث اعتكف أزواجه من بعده      حىت توفاه اهللا  

  . رواه البخاري) أيام فلما كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوماً
أمجع العلماء على أن االعتكاف ال يكـون إال يف          : ( قال ابن عبد الرب      ، وال اعتكاف إال يف املساجد لآلية السابقة وفعل النيب          

  .   إال أم اختلفوا يف املراد بذكر املساجد يف اآلية املذكورة ،م عاِكفُونَ ِفي الْمساِجدوأَنت: مسجد لقول اهللا عز وجل
 جاء يف الصحيحني عن   ،  يف اعتكافه  وكذلك ال خيرج املُعتكف من املسجد يف حال اعتكافه إال ما ال بد له منه وهذا هو هديه                   

هـذا  ) ، وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان        ف يدين إيلّ رأسه فأرجله     إذا اعتك  كان النيب   : (عائشة رضي اهللا عنها قالت    
ال يكون املعتِكف معتكفاً حىت جيتنب ما جيتنب املعتكـف  :  قال مالك رمحه اهللا   ،  فسر ذلك الزهري بالبول والغائط      ، لفظ مسلم 

والعمـل  : قال الترمذي رمحه اهللا ملا روى هذا احلديث و،من عيادة املريض والصالة على اجلنائز ودخول البيت إال حلاجة اإلنسان         
على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل أن ال خيرج من اعتكافه إال حلاجة اإلنسان واجتمعوا على هذا أنه خيرج لقضاء حاجته                       

 قال ابن تيمية رمحـه   ،ديث عائشة، على ح ، وال يتبع اجلنازة ال يعود املريض:  مث نقل عن أمحد رمحه اهللا أنه قال   ، للغائط والبول 
  .، واملشروع له أال يشتغل إال بقربة إىل اهللا ، وليس للمعتكف أن خيرج من املسجد إال ملا ال بد منه واالعتكاف عبادة شرعية: اهللا

،  ة باهللا واحملبة لـه   ألنه كلما قويت املعرف     ،  هو قطع العالئق عن اخلالئق للخلوة مبناجاة الرب والتفرغ لعبادته          :فحقيقة االعتكاف 
واألنس به ؛ فإن ذلك يورث ميل القلب بكليته إىل اهللا فاملعتكف قد حبس هذه النفس على طاعة اهللا وذكره وقطع كـل شـغل                   

  . وما يرضيه عنه،  ، فما بقي له هم سوى اهللا ، وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه يشغله عنه
،  ، واخللوةُ به   ومجعيته عليه ،  هلم االعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على اهللا تعاىل         وشرع  : "قال ابن القيم رمحه اهللا    

، واإلقبال عليه يف حمـل مهـوم القلـب           ، حبيث يصري ذكره وحبه     واالنقطاع عن االشتغال باخللق واالشتغال به وحده سبحانه       
،  ، والتفكر يف حتصيل مراضيه وما يقـرب منـه          ، واخلطرات كلُّها بذكره    ه به ، ويصري  اهلم كُلُّ     ، فيستويل عليه بدلَها    وخطراته

، وال ما يفرح به سواه، فهذا        ، فيعده بذل ألنسه به يوم الوحشة يف القبور حني ال أنيس له             فيصري أنسه باهللا بدال من أُنسه باخللق      
، عكس ما يفعلُه اجلهالُ من اختـاذ املعتكـف         كاف وروحه وكل هذا حتصيالً ملقصود االعت    : "مث قال " مقصود االعتكاف األعظم  

 فكيف لو رأى أئمة      ، "، واالعتكاف النبوي لون    ، فهذا لون   ، وأخذهم بأطراف األحاديث بينهم     ، وجملبة للزائرين   موِضع ِعشرة 
، بل بعـض    اعتكافه االنترنتالسلف رمحهم اهللا وقد أدخل املعتكف يف املسجد الراديو واهلاتف اجلوال بل بعضهم يدخل عليه يف   

، وكذلك كثرة معاشرة الناس واجتماعام يف تلك الليايل وما يقضى فيهـا مـن أنـواع                  منهم يدخل الصور واالت واجلرائد    
احلكايات وما يصحبها من القهقهة والصخب ورفع األصوات هذا إذا سلموا من الغيبة وسب عباد اهللا والبـذخ يف املـأكوالت                     

، بـل بعـض      ، وتثاقلهم عن الصلوات وهم يف املسجد       ات واإلسراف فيها مع ما حيصل فيها من التلويث وعدم النظافة          واملشروب
إىل : (ذهب اإلمام أمحد رمحـه اهللا     : قال ابن رجب رمحه اهللا    ! ، فهل هذا اعتكاف؟    منهم تفوته الركعات يف الصلوات املفروضات     



 

 ٧

، بل األفضل له االنفراد بنفسه والتخلي مبناجاة ربه          ، وإقراء قرآن   حىت وال لتعليم علم   ،   أن املعتكف ال يستحب له مخالطة الناس      
  ).وذكره ودعائه

  .  وغري ذلك اتباع اجلنازةعيادة املريض أو يستثين من اعتكافه ، كأن ) االشتراط يف االعتكاف  ( :مسألة 
، مل أمسع أحداً من أهل العلم يذكر يف االعتكاف شرطاً           : (    قال مالك رمحه اهللا    ،الصواب بأن االشتراط يف ذلك ليس عليه دليل         

، وما أشبه ذلك من األعمال ما كان من ذلك فريـضة أو نافلـة    ، وإمنا االعتكاف عمل من األعمال مثل الصالة والصيام واحلج          
ما مضى عليه املـسلمون ال مـن       وليس له أن حيدث يف ذلك غري        ، فإمنا يعمل مبا مضى من السنة       ،  فمن دخل يف شيء من ذلك     

  .أهـ )  وعرف املسلمون  سنة االعتكاف وال يبتِدعه وقد اعتكف رسول اهللا ، شرط يشترطه 
 حري باملسلمني عموماً وبأهل اجلهاد خصوصاً أن ال يفوتوا عليهم تلك الليلة فإا ليلـةٌ عظـيم شـأا                    :حتري ليلة القدر     -٥

فإن قـدرها  أعظم من وصف القرآن هلا حيث أنزل سورة بامسها تتحدث عنها وعن فضلها ووصفها      وبركتها ، وهل هناك وصف      
  . من حرم خريها فهو احملروم جليل

وملا يرتل فيها من الربكـة      ، وملا يقع فيها من ترتل املالئكة       ، لعظم قدرها بسبب نزول القرآن فيها       : مسيت ليلة القدر ذا االسم      
ويقبل اهللا فيها توبة كل تائب وأن ليلة حيل فيها السالم  ِفيها يفْرق كُلُّ أَمٍر حِكيمٍ   ملا يكتب فيها من األقدار    و، والرمحة واملغفرة   

  .الذي حيييها يكون ذا قدر فهي ليلة فضلها خاص هلذه األمة 
  .واختلف أهل العلم يف ليلة القدر على أكثر من ست وأربعني قوال 

يف الصحيحني عن عائشة    كما   أسعدها بالدليل ، ومن نظر إىل النصوص تبني له بأا يف العشر األواخر               والصواب من هذه األقوال   
وكما جاء يف صـحيح مـسلم مـن    ) حتروا ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان     ( قال رسول اهللا    : رضي اهللا عنها قالت     

وله أيـضا عـن أيب      ) ان ملتمسها فليلتمسها يف العشر األواخر     من ك  :(قال رسول اهللا    : حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
  ) .التمسوها يف العشر الغوابر:( قال هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

أين أريت ليلة    ( قال رسول اهللا    : وأرجى ليايل العشر األوتار منه وجاء يف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال                 
  ).فالتمسوها يف العشر األواخر يف الوتر، ا القدر مث أنسيته

فمن ، أرى رؤياكم قد تواطأت يف السبع األواخر   (قال رسول اهللا    : وأرجاها السبع األواخر عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال           
 قال رسول اهللا    : وروى البخاري  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال           . متفق عليه   ) كان متحريها فليتحرها يف السبع األواخر       

هذه الليايل ليلة سبع وعشرين حلديث أيب بن كعب الذي          وآكد  يعين ليلة القدر    ) أو يف سبع يبقني   ، هي يف العشر يف تسع ميضني       (
  . رواه مسلم 

 الْقَدِر خير مـن  لَيلَةُإذا عِلم هذا فليجتهد املسلم يف هذه العشر كلها لكي يدرك قيام ليلة القدر الذي جاء يف فضلها قوله تعاىل                    
من قام ليلة القدر إمياناً واحتساباً غفر له ما          : ( قال رسول اهللا    :  ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال           أَلِْف شهرٍ 

  ) .تقدم من ذنبه 
 وقراءة القرآن والدعاء والتفكر    وعدم انشغال النفس بغري طلبها وأن يكون ذلك بالصالة        ، فيلتمس بركتها بقيامها بأنواع العبادات      

 يفعل رواه مسلم يف صحيحه عن حذيفة رضي اهللا عنه ملا وصـف  وإن مجع بني ذلك يف آٍن واحد فهو حسن ، كما كان النيب      
) . وإذا مر بتعوذ تعوذ      ،  سأل وإذا مر بسؤال  ، كان يصلي ويقرأ قراءة مترسلة إذا مر بآية تسبيٍح سبح           ( قال   صالة رسول اهللا    

  .من حني غروب الشمس إىل طلوع الفجر  : ووقتها
وِلتكِْملُواْ الِْعدةَ وِلتكَبـرواْ  مث أيضا على املسلم أن جيدد التوبة مما حصل من اخللل ، وخيتم شهره بكثرة ذكر اهللا كما قال تعاىل               

 على عباده بتوفيقهم للصيام وإعانتهم عليه ومغفرته هلم وعتقهم من النار             فشكر من أنعم    اللّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ     



 

 ٨

يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُِتب علَيكُم الصيام كَمـا   : الصيام قال تعاىليورثه  وهذا الذي ،؛ أن يذكروه ويشكروه ويتقوه حق تقاته      
   .م تتقُونَكُِتب علَى الَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُ

فيـا أربـاب   " . ويذكر فال ينسى ويشكر فال يكفر ، تقوى اهللا حق تقاته أن يطاع فال يعصى : " قال ابن مسعود رضي اهللا عنه    
ر فكم يعتق فيها من النا    ، فما منها عوض وال هلا قيمة       ، الغنيمة الغنيمة يف هذه األيام و الليايل الكرمية         ! الذنوب واألوزار العظيمة    
فمن أُعتق فيها من النار فقد فاز باجلائزة العميمة واملنحة اجلسيمة فاشكروا اهللا عز وجـل علـى مـا                    ، ويفك أسره من األوزار     

وأما أنتم أيها ااهدون فمن شكر اهللا أن تتقربوا إىل اهللا بدمائكم وأنفسكم لسفك دماء هؤالء الكفرة من الصليب                ، أعطاكم  
  . أيضا تقربوا إليه ببذل نفوسكم ودمائكم فأنتم خيرجون الدمعات من عيوم تقرباً إىل اهللاأن املصلنيوعبيدهم فكما 

  :ورحم اهللا ابن املبارك ملا قال للفضيل بن عياض هذه األبيات 
  يا عابد احلرمِني لـو أبـصرتنا      
  من كان خيضب خده بدموعـهِ    
  أو كان يتعب خيله يف باطـٍل       

نـا    ريح العبِري لكم وحنـن عبري   
ولقد أتانا مـن مقـاِل نبينـا         

خيـِل اهللا يف       وغبار  ال يستوي   
هذا كتـاب اهللا ينطـق بيننـا           

  

       أنك بالعبـادِة تلعـب لعلمت  
بفنحورنــا بــدمائنا تتخــض  
     الـصبيحِة تتعـب فخيولنا يوم  
   األطيـب السنابِك والغبار رهج  
      ال يكـذب صادق قولٌ صحيح  

   ناٍر تلـهب   ودخانُ امرئ   أنِف
     ٍت ال يكـذبمبي الشهيد ليس  

  

 على كل ذكر وأنثى وحر وعبد وصغري وكبري من املسلمني ، يف الصحيحني عن ابن              وقد فرضها رسول اهللا     :  زكاة الفطر    -٦
 واألنثـى   زكاة الفطر صاعاً من متر أو صاعاً من شعري على العبد واحلر والـذكر         فرض رسول اهللا    : (عمر رضي اهللا عنهما قال    

  ) .والصغري والكبري من املسلمني ، وأمر ا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة 
أو صاعاً مـن  ، كنا خنرج زكاة الفطر صاعاً من طعام     : ( ومقدارها صاع من طعام ، ففي الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري قال             

وهي واجبة قبل صالة العيد كما جاء يف الصحيحني عن ابـن       ) ب  أو صاعاً من زبي   ، أو صاعاً من أقط     ، أو صاعاً من متر     ، شعري  
، وجيوز إخراجها قبل العيد بيـوم أو يـومني          ) أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إىل الصالة          (عمر رضي اهللا عنهما أن النيب       

  .ر بيومني أو ثالثة روى مالك عن نافع أن عبد اهللا ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إىل الذي جتمع عنده قبل الفط
هل من محد اهللا وشكره وتعظيمه ما يفعله كثري من املسلمني يف أيام العيد من حضور املهرجانات وما فيها من املنكـرات                      : تنبيه  

واالختالط والتربج والسفور والتصوير واألغاين والعرضات واأللعاب النارية ، وغري ذلك من املنكرات والفساد العريض اليت يقوم                 
يِريد اللّـه   : قال تعاىل! . تهيئتها هؤالء الطواغيت إلفساد الناس و إرجاع الناس بعد رمضان على ما كانوا عليه قبل رمضان ؟          ب

             ِكيمح ِليمع اللّهو كُملَيع وبتيو ِلكُمِمن قَب الَِّذين ننس كُمِديهيو لَكُم نيبِلي     أَن ِريدي اللّهو      الَّـِذين ِريـديو كُملَيع وبتي
توبة التائبني وطاعة الطائعني وانكـسار       ألن من أشد ما يغيظ شياطني األنس واجلن         ،    يتِبعونَ الشهواِت أَن تِميلُواْ ميالً عِظيما     

  .املذنبني 
أيـن  !قض ما بنيت يف هذا الشهر باملعاصي واملنكـرات ؟       يا من عمر املساجد بالصالة والقيام وقراءة القرآن ؛ هل يليق بك أن تن             

أبعد ما طهرك اهللا وأعتقك من رق األوزار تعود إىل بعد املعاصي            ! اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين ؟       : يف ليلة القدر    دعاؤك  
 وِمن خلِْفِهم وعن أَيماِنِهم وعن شمآِئِلِهم والَ        آلِتينهم من بيِن أَيِديِهم   إياك إياك واحذر أن تعود إىل رق الشيطان الذي قال           ! ؟

  اِكِرينش مهأَكْثَر ِجدت  وأسأل املوىل أن ينصر دينه ، ويعلي كلمته ، وأن يتقبل منا ، وأن يعمنا برضوانه والعتق من نريانه حنـن ، 
دين يف جزيرة العرب ، ويف أفغانستان والعراق واجلزائر وباكـستان           ، وأن ينصر ااه    ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا ومجيع املسلمني    



 

 ٩

وفلسطني ويف كل مكان ، وأن يشفي صدور املؤمنني بكسر وتدمري أمريكا وأعواا ومن حالفها وظاهرها على املـسلمني ، وأن                     
قلني يف سجون الطواغيت يف كل مكان ، يذل ويقهر احلكام املرتدين من العرب والعجم ، وأن يعجل الفرج إلخواننا وأخواتنا املعت         

  .وأن حيفظ علينا وعليهم ديننا وعقولنا وأعراضنا وأن جيعل ما نزل عليهم من البالء والتعذيب برداً وسالماً 
  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأزواجه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  

  
      



 

 ١٠

  
  
  
  
  

ونبدأ احللقة األوىل بقصة البطل     .. خذ فيها قصصاً من بطوالت الرجال يف جزيرة العرب          هذه زاوية جديدة ، نأ    
  .  هـ ١٤٢٤ الذي استشهد مبكة يف شهر رمضان من عام الشهيد متعب احملياين

  واليت كتبها يف شهر شوال من نفس العام        البطل الشهيد مصطفى مباركي يروي لنا قصة تلك املواجهة        ولندع  
وحقيقة ما حدث أنه    : املاً من مواجهة يوم عيد الفطر ، قال رمحه اهللا يف معرض ذكره للحدث               وبعد خروجه س  

                  يف صبيحة يوم الثالثاء املوافق للتاسع من شهر رمضان املبارك ويف متام الساعة السابعة والنصف صباحاً مت حصار
ت الطوارئ حمادثتنا من أجـل التـسليم        املرتل الذي كنا فيه ، وكان عددنا أحد عشر أخاً جماهداً ، وبدأت قُوا             

 أمري –رمحه اهللا ) متعب احملياين ( واالستسالم ، وملا مل نرد عليهم بدأونا باهلجوم ، وفتحوا النار علينا ، فقام األخ 
مث بعد ذلك صعد اإلخوة على سطح املرتل وبدأ تبادل ) كالشينكوف (  بالرد عليهم بالسالح اخلفيف -اموعة  
على مدرعـٍة   ) آر يب جي    ( لنار ، وكان ذلك لفترة وجيزة ، مث قام األخ متعب رمحه اهللا بإطالق قذيفة                إطالق ا 

لقوات الصليب فأصاا يف وسطها وهللا احلمد ، بعد هذه الضربة سكتت قوات العدو حيث صِعقوا وتفاجئوا ذه      
  .إلخوة بالرتول إىل أسفل خوفاً عليهم من الغاز القذيفة ، مث أرسلوا علينا غازاً مسيالً للدموع فأمر األخ متعب ا

   !!وقد صور اإلعالم السلويل الفاشل املدرعة اليت ضرا أخونا متعب رمحه اهللا وعِرض ذلك على شاشات التلفاز 
 مث أمر األخ متعب رمحه اهللا اإلخوة باالحنياز ، وكانت اخلطة أن يركب اإلخوةُ السيارةَ ويغطّى عليهم بساتر من                  

 والـذي  - رمحه اهللا –النريان حىت ينسحبوا بأمان ، ويف هذه اللحظات العصيبة ظهر موقف األخ متعب البطويل      
ويبقى هو فقط للتغطية مع أنه األمري وأهم شخص يف اموعـة            أصدر أمره بأن يركب مجيع اإلخوة يف السيارة         

إن أخـاكم يـستقتل      : ، وقال أحد اإلخوة   يف السيارة   ركب اجلميع   فعارض اإلخوة برهة مث رضخوا ألمره ، و       
سـامي  (  وهو األخ الشهيد     – حنسبه واهللا حسيبه     –دونكم ويستميت من أجلكم ، فرتل أحد اإلخوة األسود            

 ويف هذه اللحظة فتح متعب رمحه        وأصر على البقاء مع متعب ،      ، نزل من السيارة وهو يبتسم ،      ) اللهييب احلريب   
فذُِهل العدو ألنه كان رمحـه اهللا       )  واآلر يب جي     نالكالش(  وهو متقلد مجيع أسلحته      اهللا باب املرتل اخلارجي ،    

  أي سواتر ، وقد وضع الكالشن على وضعية الصلي وفتح نريانه بغزارة على جنود الطاغوت الذين تفاجئوا                 بدون
  . فلم يردوا عليه بطلقة واحدة حىت متكنا من االنسحاب يف حلظاٍت سريعٍة خاطفة 

عدما خرجت سيارتنا من املنطقة وجدنا أمامنا بعض احلواجز اليت أقامها العدو ، وبدأ من يف تلـك احلـواجز                    وب
  .بإطالق النار علينا فوراً ، فقام الشباب بالرد عليهم وإسكام ، ومت فتح الطريق وخرجنا وهللا احلمد من احلصار 


 



 

 ١١

 استطاعا أن يثخنا يف العـدو يف  – تقبلهما اهللا –اللهييب  وقد علمت فيما بعد أن الشهيدين متعب احملياين وسامي          
     إىل جبال البجيدي اليت تبعد عن مكـة حـوايل           ينحازا بعد ذلك أيضاً بفضل اهللا        معركة الشرائع ، واستطاعا أن    

 ، ومكثا فيها يومني ، مث علمت قوات الطاغوت مبكانيهما وحاصرما حصاراً شديداً ومتكنت منهما)  كم ٣٠( 
 . آخر األمر 

هذا ونسأل اهللا جلت قدرته الرحيم الكرمي املنان الغفور أن يتقبل أخوينا متعب احملياين وسـامي اللـهييب ، وأن                    
  .يسكنهما فسيح جناته ، وأن يفك قيد أسرانا ، إنه مسيع جميب 

  ؟هذا هو الطريق ، وهذه هي سبيل اجلنة ، فأين السالكون املشمرون : ونقول لكل املسلمني 
  

       همـي سـحائب فالنصر ياقوِم لـن  
  هبوا ولبوا فما يف البؤس مـن رغَـدٍ        
  ومل تــزل رايــةُ التوحيــِد خاِفقَــةً

  

ــوارِ    ــذِل مغ ــيم الب ــٍل عظ   إال جبي
   والغصن أنـصاري   مكٍةفاجلذع من   

  ومرهف احلد مـسنوناً علـى النـارِ       
  

  

   .وصلى اهللا وسلم على النيب حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
  

  
  

  



 

 ١٢

  االشتباك السريع
   ؟١إىل وضع الرماية واالستعداد) اجليب ( كيف تنقل املسدس من وضع األمان 

يف هذه احلالة اليت يستخدم فيها الشخص يده اليمىن ، فإنّ موضع املسدس املثايل ؛ هو يف اجلانـب                  
ـ ولذلك  تستخدمه  األمين فوق اخلاصرة اليمىن ، وهذا هو أقرب وضع لالستعداد ،         ط معظـم شر 

  .الدول 
  :مالحظة هامة 

جيب عدم حتويل السبطانة إىل جسمك، عند االنتقال من سحب املسدس مـن بيتـه إىل وضـع                  
  . االستعداد للرمي 

يغطّي املسدس ، فإن على الرامي يف حالـة         ) سترة  ( يف حالة إذا ما كان الرامي يلبس جاكيتاً          -١
يداً جداً عن املسدس ، حىت ال حيدث أي إعاقة سحب املسدس ؛ أن يدفع اجلاكيت إىل الوراء بع

أثناء سحب السالح ، وجيب أن تكون  القبضة املسدسية  ظاهرة من البيت الذي حيمله علـى        
  .جنب الرامي 

عند سحب املسدس من بيته جيب أن يكون اإلام يف اجتاه البطن عند القبض علـى القبـضة                   -٢
 إىل جهة اجلسم ، بدالً من أن تعلق باليـد عنـد             املسدسية ، حىت يقوم بدفع املالبس الداخلية      

 .سحب السالح ، نتيجة للقبض على املسدس ذا اإلصبع 
جيب أن تكون القبضة حمكمة على املسدس من حلظة وضع اليد عليه وهو يف داخل البيـت ،                   -٣

وذلك ألن تعديل القبضة يضيع الوقت ، وأي حماولة إلحكام القبضة على املسدس بعد سحبه ؛      
 .كون خطرية ومربكة لصاحب السالح وتعطي للعدو فرصة أكرب للرماية ت

عند سحب السالح من بيته ، اسحبه بشكل قائم أوالً إىل أعلى ، حىت تصبح السبطانة خارج                  -٤
البيت بقليل ، مما يسهل حركتها ، وطبعاً تكون اليد عند السحب بشكل مستقيم ، حبيث يقوم   

 على اهلدف مباشرة ، بعد الـسحب مـن    ٢، والتوجيه السريع  الرامي بدفع املسدس إىل األمام      
البيت بشكل قائم ، والتأكد من استقامة املسدس مع عظم الساعد عند دفع املـسدس باجتـاه              

 .اهلدف 
يف حاالت خاصة مثل ( يف كل حالة رمي ؛ جيب استخدام اليدين االثنتني واالستثناء بيد واحدة  -٥

، ألن التحكم يكون أفضل ، وذه الطريقة تتفادى الرجفة ، ) ية قيادة السيارة  أو الدراجة النار
 .وتكون الرماية بشكل أحسن 

ومبجرد جتاوز املسدس ملستوى بطن الرامي عند السحب وقبل مد اليد بشكل مستقيم حنو اهلدف ؛                
  .جيب أن تكون اليد اليسرى قد أخذت موضعها فوق القبضة املسدسية مع اليد اليمىن 

                                                
 ، ويرمي - سواًء كان املسدس على الساق اليسرى أو حتت إبط اليد اليسرى أو غري ذلك -على سحب املسدس بسرعة من اجلعبة اليت حتت املالبس على األخ أن يتعود  ١

  . اهلدف يف مدة ال تتجاوز الثانيتني 
  .سيأيت احلديث عنها إن شاء اهللا  ٢



 

 ١٣

تندفع اليد اليسرى باجتاه اليد اليمىن من األسفل ، حبيث ال تتقاطع مع فوهة املسدس ، خلطـورة هـذه                    وذلك بأن   
  .احلركة إذا متّت الرماية 

عند القيام بكل هذه احلركات ، جيب عدم حتريك أي عضو يف الصدر كاألكتاف أو البطن ، والذي يتحرك األيدي            -٦
  . ة ؛ حتتاج إىل وقت وتضيع الفرصة على الرامي وأي حركة زائدة أو غري مفيد. والذراع فقط 

جيب أال تضع السبابة على الزناد ، حىت يتم القبض على القبضة املسدسية بكلتا اليدين ، وبعد أن يتم دفعها إىل األمام  -٧
 .باجتاه اهلدف ؛ وذلك لتجنب خروج أي رصاصة لو علق املسدس يف الثياب 

 أن يكون املسدس حتت مستوى العينني حىت يتم التحكم ، وتذكّر أن تضع              وعند دفع املسدس باجتاه اهلدف ، حيب       -٨
 .املسدس يف مستوى عينيك ، ال أن حتين عينيك أو توجههما حسب موضع املسدس ومستواه 

ال حتاول مسك القبضة املسدسية بعنف ؛ ألن الضغط بعنف على القبضة املسدسية حيدث تشنجاً يف األعـصاب ،                    -٩
 . التهديف ، جيب أن تطلق وأنت هادئاً وليس متشنجاً ، بل تكون املسكة حمكمة وبالتايل رجفة عند

عند التهديف إىل األمام ، جيب أن يكون النظر مركزاً على الشعرية ، وليس على اهلدف ، أو الفريضة والشعرية               -١٠
ظر يصعب عليه التركيـز  واهلدف ، لكن النقطة األهم هي الشعرية ، والباقي جمرد نظر بدون تركيز شديد ؛ ألن النا     

  .على النقاط الثالث يف آن واحد 

  
 الحظ وضعية اإلام الذي يدفع املالبس إىل الداخل ، وكذلك السبابة اليت ال تكون على الزناد ، نالحظ -١١

  .كذلك عملية إخراج املسدس بشكل قائم 

 



 

 ١٤

سالح ، يوجه املسدس بشكل مستقيم       نالحظ أنه مباشرة بعد سحب املسدس ، ومبجرد جتاوز الفوهة بيت ال            -١٢
  . جتاه اهلدف ، مع التأكد من استقامة املسدس مع عظم الساعد عند دفع املسدس 

  
  . الحظ أن السبابة اآلن على الزناد ، ولكن بعد إحكام املسكة على املسدس بكلتا اليدين -١٣

  
  .ينني ، مع املسكة احملكمة للسالح حتت مستوى الع_ عند التنشني على اهلدف _  الحظ كيف أن املسدس -١٤

  
  .إىل اخللف ) سترة( انظر كيف يدفع الرامي اجلاكيت -١٥



 

 ١٥

  
 الحظ كيف أن اجلاكيت بعيداً عن املسدس ، حىت ال حيدث أي إعاقة أثناء عملية السحب ، الحـظ كيـف أن                  -١٦

  .اإلام يف اجتاه البطن ؛ كي يدفع املالبس الداخلية إىل جهة اجلسم 

  
 الحظ القبضة احملكمة على املسدس ، منذ إخراجه من بيته ، وكيف أن السبابة دائماً بعيدة عن الزنـاد ؛ تفاديـاً               -١٧

  .لوقوع أي خطأ ، والحظ كذلك اندفاع اليد اليسرى جتاه اليد اليمىن من األسفل دون أن تتقاطع مع فوهة املسدس 

  
امي ، وقبل مد اليد بشكل مستقيم حنو اهلدف ؛ كيف أنّ اليـد               الحظ أنه مبجرد جتاوز املسدس ملستوى بطن الر        -١٨

نالحظ من خالل هذه الصورة ؛ سلسلة إخراج املسدس منذ البدايـة إىل           . اليسرى قد أخذت موضعها فوق اليد اليمىن        
  .التنشني 

  



 

 ١٦

  .اجلسم كذلك مسك املسدس باليد اليمىن ، مع وجود اإلام إىل داخل اجلسم ، ومرفق اليد اليمىن إىل داخل   - أ
 مباشرة بعد إخراج املسدس من بيته ؛ يوجه حنو اهلدف مع مراعاة استقامة السالح مع عظم الساعد ، وتقدم اليـد         - ب

 .اليسرى من حتت السبطانة 
  . إحكام املسكة بكلتا اليدين على املسدس ، وهنا فقط تضع السبابة على الزناد -ج
  .لعينني دائماً فوق مستوى السالح  التنشني على اهلدف ، مع مراعاة مستوى ا-د

  : فائدة مهمة 
أن بعـض  :  ، والـسبب  )جعبتـه  ( جيب على ااهد أن يتعلم على سحب املطرقة أثناء سحب املسدس من مكانه   

املسدسات اآللية إذا وضع ااهد الطلقة يف حجرة االنفجار مث قدم املطرقة إىل األمام وأراد أن يرمي بـسرعة وسـحب      
  ووجهه على العدو وضغط على الزناد مل يرم املسدس مع أن الطلقة يف حجرة االنفجار ، ملاذا ؟؟ املسدس 

ألن الرامي مل يسحب املطرقة ، وتقِدمي املطرقة لألمام بعد وضع الطلقة يف حجرة االنفجار يعترب أمانـاً ثانيـاً لـبعض                      
  .ملم ٩ومن ذلك املسدس البلجيكي ذو عيار ، ١املسدسات اآللية

  :رماية من خلف حاجز ال
السيارة ، أواجلدار ، أوالرصيف وغري ذلك ، واملقاتل عموماً        : هو كل ما يستر ااهد عن رماية العدو ، مثل            : ٢احلاجز

، وجيب  يستخدم احلاجز أثناء الرماية سواًء يف حالة اهلجوم أو الدفاع ، ويتأكّد استخدام احلاجز يف حرب املدن خاصة                   
د أن يتعلّم الرماية باليد اليمىن و اليسرى لكي يتعامل مع احلاجز يف أرض املعركة ، فإذا كان احلاجز           على األخ ااه  

وهذه قاعدة للتعامل   (عن اليسار تكون الرماية باليد اليمىن ، وإذا كان احلاجز عن اليمني تكون الرماية باليد اليسرى               
  ) . مع احلواجز يف كل رماية
أو غريها ، إمنا يعتمد على شكل احلاجز ،      ) ويفر  ( أو  ) إيسوسلس  (  يعتمد على طريقة معينة      وهذا النوع من الرماية ال    

 حسب ما يرتـاح لـه       ٣)ويفر  ( أو  ) إيسوسلس  ( فإذا كان مرتفعاً تستطيع أن ترمي من خلف احلاجز واقفاً بطريقة            
  . جسمك ، وبقدر ما تستطيع أن ختفي جسمك 

 الرماية مرتكزاً أو جاثياً ، وإذا كان احلاجز قليل االرتفاع فتستطيع أن ترمي منبطحاً ،                وإذا كان احلاجز قصرياً فتستطيع    
  . املهم أن حتاول أالّ تظِْهر للعدو إال قسماً صغرياً من املسدس ، وقسماً صغرياً من يدك ، وقسماً صغرياً من رأسك 

إن كان  ) األقسام  ( ركة القسم العلوي للمسدس     وتستطيع أن جتعل املسدس يرتكز على احلاجز بشرط أالّ يؤثر على ح           
  .املسدس آلياً

                                                
  . حينما تضع عتلة األمان على وضع األمان : األمان األول  ١
 . االستفادة من احلاجز تكون أثناء القتال سواًء باألسلحة اخلفيفة أو املسدسات  ٢
 . هذه وضعية تتناسب مع احلواجز  ٣



 

 ١٧

  
  وضعية خطأ ، أنت هنا هدف كبري بالنسبة للعدو        وضعية صحيحة ، أنت هنا هدف صغري بالنسبة للعدو          

  

  
  صورة لوضعية مرتكز جبوار حاجز                                           

  . لية الرماية من خلف حاجز ، حيث ترى أن الرامي خيفي أكرب قدر ممكن من جسمه فيما يلي صورة لعم
  .انظر إىل إخفاء اجلسم حىت تصغر جمال اإلصابة للخصم 

انظر إىل وضعية األرجل كذلك مع إخفائها خلف        
  .اجلدار 

  

  
  .سدس ، وتكون اإلصابة أدق انظر يف الصورة التالية إىل وضعية تثبيت املسدس على احلاجز ، وذلك ملنع حركة امل



 

 ١٨

  
  .يكون تثبيت املسدس على القسم السفلي وليس على جمموعة األقسام  : تنبيه 

  كيف تنتقل من حاجز إىل حاجز آخر ؟
حينما تكون عليك رماية وأنت خلف حاجز ، وتريد أن تنتقل إىل حاجز آخر ؛ فإذا كنت لوحدك ومضطر أن تقطـع                      

فإنك ترمي القنبلة وبعد الصوت مباشرة تتخذ وضعية إيسوسلس وتنتقل إىل احلاجز اآلخر منطقة مكشوفة إىل حاجز آخر 
  .بسرعة وأنت تغطي نفسك بالرماية على العدو

أما إذا كنت مع جمموعة ، فتقوم برمي القنبلة وبعد االنفجار تأخذ احلاجز وترمي على العدو ، يف هذه األثنـاء تنتقـل                       
رعة ، وتكون أسلحة اموعة باجتاه العدو ، ويقوم أول واحد يصل إىل احلاجز من اموعة اموعة إىل احلاجز اآلخر بس 

بالرماية على العدو مع االستفادة من احلاجز الذي انتقل إليه ، ويف هذه األثناء ينتقل األول الذي كان يغطي بالرماية إىل                     
  .نتقلة بالرماية أثناء االنتقال  اموعة ، واملقصود من هذه الطريقة هو تأمني اموعة امل

  :هناك طريقة أخرى لالنتقال بني حاجزين 
وهي أن يتدحرج الرامي من احلاجز األول إىل        : غالباً ما تستخدم هذه الطريقة عندما تكون املسافة قصرية بني حاجرين            

  .احلاجز اآلخر ، مث يبدأ بالرماية على العدو 
فإن ) أي يسار الرامي حينما يستفيد من هذا احلاجز         ( تقل إليه الرامي عن اليسار      لنفترض أن احلاجز الذي سين    : صفتها  

الرماية تكون باليد اليمىن ، ويكون الرتول بتقدمي الرجل اليسرى وثنيها ، ويرتل جبسمه كأنه يريد الركوع مث يتـدحرج             
قي الظهر ، مث يطبق الرامي وضـعية        باألرض ، مث با   ) لوح الكتف   ( وذلك بأن يصطدم أعلى الظهر من اجلهة اليسرى         

  .جاثي أو مرتكز أو حىت واقف ، ويرمي على عدوه بعد أن يستفيد من احلاجز الذي انتقل إليه 
أما إذا كان الذي سينتقل إليه على اليمني ، فإنّ السالح يكون باليد اليسرى ويرتل على اجلنب األمين عكس ما سـبق ،     

 يالمس أي عظم من عظام اجلسم األرض ، ولذلك تطبق هذه الطريقة على األرض               طبعاً هذا الرتول على العضالت وال     
وجتد أن األخ ال يتأثر بذلك ، ويتدرب عليها الرامي يف البداية على اإلسفنج ، مث إذا أتقن فليطبق                   )  اإلسفلت  ( الصلبة  

 اللقطة اليت يرتل فيها الرامي من    يف) كول  ( على األرض موجودة يف شريط      ) الدحرجة  ( على األرض ، وطريقة الرتول      
  . الدراجة النارية ويتدحرج بالكالشنكوف  من فوق اللوح اخلشيب 

وميزة هذه الطريقة أن الرامي أثناء الدحرجة يكون جسمه صغرياً ملتفاً على بعض قريباً من األرض ، فتصعب إصـابته ؛    
  .  ألنّ تنشني العدو على مستوى الصدر غالباً 
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ألقى الشيخ أسامة بن الدن خطاباً وجهه إىل الشعب األمريكي ؛ مبيناً هلم الطريقة املثلى لتجنب استهداف                 
ااهدين هلم ، وموضحاً هلم أن استمرار هجماتنا عليكم مرهون باستمرار هجماتكم علينا ، وأنـه مـامل                  

 سبتمرب ليس باألمر   ١١كم وطائراتكم عن ضرب أبنائنا واحتالل بالدنا ؛ فإن تكرار هجمات            توقفوا جيوش 
ننا خربنا حرب العصابات إ "العسري على من كان اهللا معه وناصره ، وقال موجهاً خطابه للشعب األمريكي             

 عشر سـنني إىل أن      وحرب االسترتاف فيما قارعنا القوة الكربى الظاملة حيث استرتفنا مع ااهدين روسيا           
وحنن ماضون يف هذه السياسة يف استرتاف       ،  أفلسوا بفضل اهللا فقرروا االنسحاب منهزمني فلله احلمد واملنة          

واألمر األخطـر  " وأضاف حفظه اهللا قائالً   "  أمريكا إىل درجة اإلفالس بإذن اهللا وما ذلك على اهللا بعزيز        
 إىل أن يلجأ مليزانية الطوارئ ملواصلة القتال يف أفغانستان          على أمريكا أن ااهدين اضطروا بوش أخرياً      

 ، كما أسهب حفظـه اهللا   ذن اهللا إ مما يدل على جناح خطة االسترتاف إىل درجة اإلفالس ب           ؛ ويف العراق 
" كريي بالقول     سبتمرب ويف نتائجها ، ويف ختام خطابه أوضح أنه ال فرق بني بوش أو              ١١يف ذكر أسباب    

أمـنكم هـو يف    ، إن قول لكم وأصدقكم القول إن أمنكم ليس بيد كريي أو بوش أو القاعدة           ويف اخلتام أ  
والسالم  ،  واهللا موالنا وال موىل لكم    فهي تلقائيا قد أمنت أمنها    ؛  وإن كل والية ال تعبث بأمننا       ،  أيديكم  
   " .تبع اهلدىاعلى من 

 العاملي ، وحظي باهتمام بالغ من رجـال         وقد أثار هذا اخلطاب ردود فعل منقطعة النظري على املستوى         
 ، وقد تناولته عدد من الصحف العربية والعاملية بالدراسـة والتحليـل ،   الثقافة والفكر و احملللني واملتابعني  

 درجة كبرية من    ىعلكان  " فقد قالت جريدة القدس العريب الصادرة يف لندن يف تعليقها على اخلطاب بأنه              
 أحـداث  ىعلبعد ثالث سنوات    و" وأضافت أنه    "  من حيث توقيته   أومضمونه  ، سواء من حيث     األمهية  

، وبـات     تنظيم صفوفه وجتميع قواته     وأنه أعاد  ما زال تنظيم القاعدة قويا    ) سبتمرب (أيلولاحلادي عشر من    
واعتربت الصحيفة أن الشيخ أسامة سياسياً بارعاً ، يتابع أحداث العامل عـن كثـب ،                 " كربأيتحرك بثقة   

   .ويريد توظيف هذه األحداث خلدمة قضايا أمته
أحد خرباء الغرب البارزين يف شؤون      " جايسون بورك   "أما صحيفة اجلارديان الربيطانية فقد نشرت مقاالً ل       

 ، وأضـاف  وأنه أحد الدعاة العظماء يف التاريخالعامل اإلسالمي ، وصف فيه ابن الدن بأنه سيد الدعاية ،    
، فيلزمـك    لقد استمعت إىل حديثه واستمعت كذلك إىل حججه وبراهينه        " الصحيفة  الكاتب خماطباً قراء    

أن أسامة بن الدن  احلقيقة" مث ميضي إىل القول     "  ولو إىل حد ما      أن تعترف بوقع كلماته املبنية على حقائق      
" أن أسـامة بـن الدن       ، كما ذكر بورك      " ، كما أنه يدرس خطط عدوه جيدا       يعرف جيدا ماذا يفعل   

] محلة صـليبية [يكافح من أجل محاية الدين والثقافة واتمع اإلسالمي ضد املشروع الغريب الذي يشن          
ـ  واختتم بورك مقاله بالقول بأن زعيم القاعدة عمـد يف            ،" ضد املسلمني   إىل تفتيـت الواليـات      هحديث

   .األمريكية وتأليبها على احلكام السياسيني العسكريني
   " .رسالة بن الدن الرهيبة"وسيه مريكيوري نيوز يف كاليفورنيا الشريط بأنه وصفت صحيفة سان خكما 

 ، حيث سبق وأن     فقد أصيبت كل من املخابرات األمريكية والسعودية بالصدمة والذهول على حد سواء            ويف الطرف املقابل ،   
نيوزويك " كذبة وصدقوها ، فقد كشفت جملة       مت الترويج لفكرة اعتقال ابن الدن حفظه اهللا على نطاق واسع ، حىت إم كذبوا ال               

" األمريكية أن أجهزة االستخبارات األمريكية أصيبت بالصدمة بعد خطاب أسامة بن الدن يف شريط مـصور مـساء اجلمعـة       " 
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 الظهـور  وأقر املسئول نفسه بأن".  ، وكنا متفائلني جدا   كنا نعتقد أننا فعال قرب اهلدف     " ونقلت الة عن مسئول أمريكي قوله       
  . وشكلت دليالً إضافياً على فشلنا يف العثور عليه"  صدمة نفسية"املفاجئ لنب الدن على شاشات التلفزيون كان 


 - رب والذي جـاء متزامنـاً     تناقلت الوكاالت اإلخبارية العاملية نبأ البيان الصويت الذي أصدره تنظيم القاعدة يف جزيرة الع             

  . أسامة بن حممد بن الدن حفظه اهللا :  مع خطاب الشيخ ااهد -وبفارق زمين يسري 
 وهو أحد املطلـوبني يف      - وكانت قناة اجلزيرة قد أذاعت التسجيل الصويت الذي ألقاه الشيخ محود بن سعود القطيين العتييب              

ن عن شهر رمضان املبارك ، وأنه شهر االنتصارات والتغـيري ، وحـث األمـة             وقد حتدث يف هذا البيا     - ٢٦قائمة الشرف الـ    
اإلسالمية على القيام بواجب النصرة والنهوض ملساعدة إخوام املسلمني يف الفلوجة وبقية املدن السنية الـيت تتعـرض للقـصف     

  . الشديد يف هذه األيام وال حول وال قوة إال باهللا 
ن جملس شورى ااهدين والذي ينوي ااهدون بإذن اهللا تعميمه ليكون جملساً لألمـة بكاملـها                كما حتدث الشيخ حفظه اهللا ع     

  . وتشارك فيه جبميع شرائحها 
كما تطرق البيان إىل مسألة برامج التراجعات الفاشلة اليت بثها اإلعالم السعودي يف السنة األخرية ، حماوالً أن يضفي لباس الشرعية     

  .جعات اليت صدرت من زنازين السجون على مثل هذه الترا
 فشله الذريع يف فهم حتركات وخطوات ااهـدين اإلعالميـة           جدارةواجلدير بالذكر هنا أن اإلعالم السلويل واصل وبكل         

  . والعسكرية بفضل اهللا 
شهر رمضان املبـارك ،      للتاسع عشر من     فقد حاولت جريدة الرياض أن تقتحم جمال التحليل املوضوعي يف يوم الثالثاء املوافق            

اإلعالنات ، فقد ذكرت الصحيفة أن تنظيم القاعدة يعتـرف  : ولكن يبدو أن هذه الصحيفة البائسة لن تفلح يف غري جماهلا الشهري             
ِتـلَ  صاحل العويف قد قُِتل ، وكون الشيخ سعود العتييب يلقي هذا اخلطاب فهذا يعين أن العويف قد قُ         : ضمنياً بأن األخ ااهد البطل      

، وقد افتتحوا املقال باستنتاج خطري وجديد بنوه على أن الشيخ سعود حفظه اهللا يكتب افتتاحية الة                 !! على حد تعبري الصحيفة     
  !!. فالشيخ سعود يكتب افتتاحية الة منذ أربعة أشهر أو تزيد ومل يأت استنتاجهم اخلطري إال اآلن .. ، ويا لغفلة هؤالء 

يدل علـى يأسـهم   " اظ فقد اكتفت بتعليق مقتضب وهو أن ااهدين يئسوا فأصدروا مثل هذا البيان ، وأن هذا     أما صحيفة عك  
  !! . ومن دون أي مناقشة ، وألصقوها كالعادة خبرباء أمنيني !! هكذا فقط " .. وإفالسهم 


 أن البيت األبيض أعلن عن فوز األمحق املطاع بوش بوالية رئاسية جديدة ملدة أربع سنوات أخـرى ،                 أعلنت الوكاالت اإلخبارية  

  .وبعيداً عن حتليل هذا اخلرب وانعكاساته فإنه يف الواقع ال يشكل أي فارق يف صعيد احلرب الصليبية بالنسبة للمجاهدين 
  

أبت االستسالم أو االزام والـيت       مع اشتداد احلملة اليت يشنها الصليبيون على إخواننا املسلني يف العراق وخاصة يف الفلوجة اليت                
 اليت  األثناء يف هذه    أرهب ااهدون فيها العلوج األمريكان وكبدوهم اخلسائر الفادحة يف املعدات واألرواح بفضل اهللا عز وجل ،               

 من أمواهلم للمجاهدين للذود عن حياض اإلسالم وصد هجمة          إىل ساحة املعركة واقتطاع جزءٍ    أبنائهم  املسلمون بدفع    يشارك فيها 
ن يهزم الصليبيني وأعوام وأن ينصر ااهدين ويعلـي        أون إىل اهللا سبحانه وتعاىل ب     مالصليب ، ويف الوقت الذي يتضرع فيه املسل       

فاستنفروا قـوام وجنـودهم   ل سعود اخليانة للدين وخدمة أسيادهم الصليبيني ،  آمل ينس   ؛  كلمتهم ، يف هذه األوقات احلرجة       
 للقبض على كل من أراد نصرة إخوانـه يف          كذلك يف حماولةٍ  مدن اجلزيرة الشمالية    ومباحثهم على احلدود العراقية ويف داخل       
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 وجتدر اإلشـارة إىل  ،  يف محلتهم احلالية على الفلوجة    يداعه السجون نصرة لألمريكان   إو -  جبمع التربعات أو النفري    -العراق  
  .أن نصرة املسلمني يف أي مكان واجلهاد يف سبيل اهللا هي أم اجلرائم وأعظم اجلنايات عند هؤالء الطواغيت 

   
املزمـع  " الصورية  " على العكس مما يأمل األمريكان يف السيطرة على باقي املدن الواقعة حتت سيطرة ااهدين قبيل االنتخابات                  

العدو الصلييب خسائر فادحة يف املعـدات       مكبدةً  إقامتها يف العراق فقد تصاعدت العمليات اجلهادية ضد العدو الصلييب يف العراق             
اخلسائر يف صفوف الصليبيني منذ دخول شهر رمضان املبارك حىت كتابة هذا التقرير وفقاً لنـشرة بـشائر                 واألرواح ، فقد بلغت     
 جندي من األمريكان وحلفائهم هذا خبصوص اخلسائر يف األرواح ، أما املعـدات فقـد قاربـت     ٦٧٠٠اإلخبارية ؛ مايقارب ال   

 متكن ااهدون من إسقاطها وأسر قائدها ،        ١٦ إحداها طائرة إف      طائرة ٢٧ آلية مابني مدمرة أو معطوبة ، باإلضافة إىل          ٥٥٠ال
واملنة ، وعلى صعيد استعدادات ااهدين ملواجهة احلملة الصليبية األمريكية الجتياح مدينة الفلوجة ؛ فقد عزز رجـال          احلمد  فلله  

 اهللا سبحانه وتعاىل النصر والثبات ، كما تـواترت  اجلهاد يف الفلوجة من حتصينام الدفاعية ، وتأمني اإلمدادات الغذائية ، وسؤال          
، وأم على أهبة االستعداد للتصدي حبول اهللا وقوته لقوات العلوج وحلفـائهم مـن        الروح املعنوية للمجاهدين بفضل اهللا      األنباء  

ال اجتياح املدينة ، وجـاء يف       املرتدين واملنافقني ، وقد طالب ااهدون من املسلمني قطع اإلمدادات عن القوات األمريكية يف ح              
؛ فنحن نعلم أن الفلوجة اليـوم هـي    أما داخل املدينة فإنا نتكفل م إن شاء اهللا      " بيان صادر عن ااهدين ذا اخلصوص قوهلم        

قـون فيهـا   يذكر أن ااهدين يسيطرون على كامل مدينة الفلوجة ويطب . " ، ولن تؤتى األمة من قبلنا بعون اهللا رأس حربة األمة 
  .الشريعة اإلسالمية 

وجتدر اإلشارة إىل أن القوات األمريكية سبق وأن فشلت يف حماولة اقتحام املدينة يف شهر صفر املاضي يف واحدة من كبار املعارك                      
ئهـم  وتتردد األنباء اآلن وبقوة عن اندحار احلصار اجلديد بفضل اهللا وانسحاب األمريكان وعمال            اإلسالمية يف العصر احلاضر     

  .من احلرس الوطين العراقي من حميط الفلوجة فلله احلمد واملنة 


مسـاهم  الغازية يف العراق غري كافية ملواجهة مـن أ         قال السفري السعودي يف بريطانيا الطاغوت تركي الفيصل إن القوات الصليبية          
  .لاللتحاق بصفوف ااهدين اإلرهابيني األجانب املستمرين بالتدفق على العراق 

أن الغزو الصلييب للمسلمني مل يلب طموحات الرئيس األمريكي جورج بوش يف القـضاء علـى مـا يـسميه              وأكد الفيصل 
   .بالعراق غري كافية لتلبية احتياجات األمريكانوأضاف أن عدد القوات األمنية املوجودة حاليا  ،يف العامل اإلسالمي " اإلرهاب "

وأبدى الفيصل أمله يف أن يعاد النظر يف املقترح السعودي بإحالل قوات عربية وإسالمية يف العراق  لتخفيف العـبء علـى               
ب اإلسـالم   القوات األمريكية ، مشريا إىل أن وضع الصليبيني املتردي يف العراق وتصاعد العمليات اجلهادية سيؤثر على حر                

معترباً أن اجلهاد هو اخلطر الذي يواجهه مع أسياده الـصليبيني  ، كما سيمتد تأثريه على باقي دول الكفر العاملي  يف الدول ااورة  
  ".والة األمور "وال يزال بعض احلمقى واملغفلني من أبناء األمة باإلضافة إىل املنافقني وعلماء السالطني يسمون هذا وأشباهه  .

 سعود  يعتربون أهم حلفاء الصليبيني  يف احلملة الصليبية املعاصرة على بالد اإلسالم حيث فتحوا املطارات            آل إىل أن    اإلشارةر  جتد
  .لقصف املسلمني يف العراق وأفغانستان ، وسخروا جيوشهم وإمكانيام خدمة ألسيادهم األمريكان 

  
 وليست الفتوى حكراً عليهم إذ هو سيد..فليس علماء السلطان أكثر منه جرأة      .. بقوة   اإلفتاءحاول الرئيس األمريكي دخول عامل      

تعـاىل  ..زائفاً يعبدان إهلا  وقال إما،  الزرقاويمن الشيخ أسامة بن الدن والقائد أبو مصعب        بكفر كل   أفىت حيث ،   لويل أمرهم 
  .اهللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً  
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سخر السفري األمريكي يف الرياض هوبر وولتر بالقرآن الكرمي          ؛  ويف السياق نفسه واستكماالً للمهازل الصليبية على اإلسالم وأهله          
  .قائالً لقارئ القرآن صوتك يصلح للغناء 

ية للشباب اإلسالمي يف الرياض يف قلب جزيرة العرب ويف شهر رمضان املبارك الذي              جاء ذلك يف احلفل الذي أقامته الندوة العامل       
فيما يعترب دليالً على تقبل كل ما يأيت به السيد األمريكـي وإن              !وقوبل ذلك بابتسامات عريضة من احلضور ؟       ،   أُنزل فيه القرآن  

  ..كان استهزاًء بدين اهللا 
 اليت اختذا وزارة الداخليـة  ملواجهـة   تواإلجراءا، "اإلرهاب" جهود اململكة يف مكافحة ويف املقابل  أثىن السفري األمريكي على 

  .ااهدين 
   

  . لديه النية يف ترك السالح والركون إىل الدنيا نااهدي عرض طاغوت اجلزائر عبد العزيز بو تفليقة السالم على أي من 
 ، اجلدير بالذكر  ليقة يف أول حديث له أمام الربملان كرئيس للبالد أن اجلزائر عازم على الترحيب مبن يريدون االستسالم                  وقال بوتف 

 خربة ودرايـة يف أسـاليب       عرفوا بالثبات على الدين وعدم التنازل لدعوات الكافرين إىل ما هلم من           أن ااهدين يف اجلزائر     
   .هات من هذه الترأي ن تنطلي عليهم  أعد جداً  وأنه من املستبالطغاة وأالعيبهم

  .إثر الفشل يف مقاومة ااهدين والتصدي لضربام عادةً يذكر أن عروض االستسالم من الطواغيت تأيت 
   

ح والعنتريات اليت بدأ بالتراجع عن بعض التصاري!! وإكماالً ملسلسل التراجعات  اإلسالمبعد شعور بوش باهلزمية يف احلرب على 
حتالل ديارهم وب ثروام حبجة اواليت كشفت حقيقة ما يسعى إليه من حرب على اإلسالم واملسلمني و قد كان تفوه ا ،
قلتها " قائالً يف تصرحيه " حرب صليبية "  من مقولته يف بداية احلملة الصليبية أن هذه احلرب هي  متأسفاًابد، ومكافحة اإلرهاب 

ويأيت تراجعه عن تسمية احلرب باحلرب الصليبية إىل اهلزائم املتوالية اليت تعرض هلا ، "  كان علي أن أستخدم هذه الكلمة مرة وما
يف العراق وأفغانستان، إضافة إىل إدراكه خطورة الصحوة اجلهادية املعاصرة واليت أدركت حقيقة احلرب الصليبية وهبت لنصر 

 .دينها
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   )٢( راق واجلزيرة بعد الغزو الصليبي مستقبل الع
  

  :مستقبل حرب الغرب لألصولية اإلسالمية 
املستميتة لوأد ما أطلقوا عليه اإلسالم األصويل أو اإلرهـاب          ) الصهيوصليبية  ( أما على مستوى احملاوالت     

قـدي لـشن   اإلسالمي يف املنطقة ، فحدث عنه وال حرج ، وقد ذكرنا فيما مضى أن أحد أوجه الدافع الع 
هذا العدوان على العراق هو هذا الدافع ، ولن نعيد ما ذكر آنفاً فلريجع إليه ، إال أننا نقول بأن هذا اهلدف                      

  .لن يكون ضعيف احلضور أبداً على الساحة العراقية بل إنه سيطرح بقوة أكثر مما سبق 
أكرب خطر يواجـه العـامل ، وإن        إن األصولية اإلسالمية هي     ( رئيس دولة اليهود األسبق     ) حاييم  (  قال  

يف العـامل   ) الـصهيوصليبية   ( ، هذه هي االستراتيجية     ) إسرائيل حتمي قيم الغرب من الصحوة اإلسالمية        
اإلسالمي ، واجلميع يتفاعل مع هذا الطرح بكل ما تعين الكلمة من تفاعل ، ومن يرصد تـصرحيات قـادة      

طر ، ورجوعاً ملحوظاً منهم لكتبهم للتوجه لـدفع هـذا           اليهود والصليب يشاهد املبالغة يف طرح هذا اخل       
  .اخلطر اإلسالمي 

وهو أحـد املرشـحني     ) جوزف ليربمان   ( أعرب السناتور الدميقراطي    ) سي يب إس    ( ويف تصريح لشبكة    
( م األسبوع املاضي عن قلقه من احتمال قيام نظام إسالمي يف العراق ، وقال            ٢٠٠٤للرئاسة األمريكية عام    

كن هذا الصلييب منفرداً بالتحـذير مـن      ، ومل ي  ) ود أن نرى األمور تتجه إىل قيام نظام ديين يف العراق            ال ن 
التيار اإلسالمي املتزايد يف العراق ، بل إن الصليبيني على املستوى السياسي والعسكري واإلعالمي كلـهم                
ينادون بأن أهم مطلب لتشكيل احلكومة العراقية أال تأخذ الطابع الديين ، ومنع فتح اال فيها لإلسالميني                 

للون عن خوفهم من تأخري تنصيب حكومة عراقية منتخبة ، ألن التأخري سيعزز             لبسط نفوذهم ، وأعرب احمل    
من منو التيار اإلسالمي األصويل الذي يرفض التواجد األجنيب برمته حتـت أي مـربر كـان ، ويـسعى                    
األمريكيون للتأكد من إغالق هذا الباب على اإلسالميني ، ويقصدون باإلسالميني السنة يف العراق فقط ،                 

املتحدث باسم اجليش األمريكي من قطر قدم شكر حكومته قبـل سـقوط             ) فينس بروكس   (  العميد   ألن
بغداد بيومني إىل علماء الدين الشيعة لتعاوم مع القوات األمريكية والربيطانية للدخول إىل مدن اجلنوب ،                 

يني وقـدموا مـساعدام    فليس املقصود باخلطر اإلسالمي إال السنة ، ألن الرافضة قد تعايشوا مع الـصليب             
  .وينادون بإقامة حكم علماين يف العراق 

ود كثري مـن أهـل      ( ومل تنبع حرب الصليبيني لإلسالميني من فراغ ، بل هي عقيدة أخرب اهللا عنها بقوله                
وال ( وقـال  ) الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلق               

ولن ترضى عنك اليهـود وال النـصارى   ( وقال ) قاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا       يزالون ي 
كيف وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إال وال ذمة يرضونكم بأفواههم وتـأىب              ( وقال  ) حىت تتبع ملتهم    

يألونكم خباال ودوا ما    يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال           ( وقال  ) قلوم وأكثرهم فاسقون    
، هـذا  ) عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما ختفي صدورهم أكرب قد بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلون              

العداء نابع من معتقد أكد اهللا لنا بآيات كثرية وجوده يف قلوب اليهود والنصارى ضدنا ، فمهمـا زعمـوا      
ي والسياسي جتد أن هذا العـداء متأصـل بـسبب    عدم وجوده فهم كاذبون ، حىت على املستوى العسكر 

  .خلفيات عقدية خبيثة 
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وكثري من الكتاب الذين يزعمون احلياد واملوضوعية ال ميكن أبداً أن يتمالكوا أنفسهم يف مقـاالم دون ظهـور شـيء ممـا يف                   
الذي ألف أكثر مـن    ) نارد لويس   بر( وغريمها ، وخذ على سبيل املثال       ) هنغتون  (، و   ) كتومس فريدمان   ( صدورهم من العداء    

مائة مؤلف ما بني كتاب وموسوعة وحبث أكادميي خالل مسريته الثقافية والتعليمية ، وهو من بعد أحداث سبتمرب حتول إىل مروج              
ليبية اليت للدعاية اليت ختدم أهداف إدارة الشر يف البيت األسود يف حشد الرأي العام ضد اإلسالم واملسلمني ، والتسويغ للحملة الص         

األطروحة ) هنغتون  ( موضوع صراع احلضارات فقد أخذ      ) هنغتون  ( تقودها أمريكا ضد املسلمني ، وهذا الكاتب هو الذي أهلم           
هـ ١٤١١يف ربيع الثاين من عام ) األتالنتيك مونثلي   ( واليت نشرا جملة    ) جذور السخط اإلسالمي    ) ( برنارد لويس   ( من مقال   

األمريكية واليت حوهلا فيما بعد إىل      ) الفورين أفريز   ( اليت نشرها يف جملة     ) هنغتون  ( ه املقالة هي بداية مقالة      م ، وكانت هذ   ١٩٩٠
  ).صراع احلضارات وإعادة تشكيل النظام العاملي ( كتاب مساه 

فخ روح الكراهية والعنف بـني      ن( فقد جم على الدين اإلسالمي واعترب لويس اإلسالم أنه          ) لربنارد لويس   ( ويف املقال املذكور    
أتباعه ، ومن سوء حظنا فإن جزًء من العامل اإلسالمي ال يزل يرزح حتت وطأة هذا املرياث ، ومن سوء حظنا كذلك أن غالبيـة                         

  ) .هذه الكراهية والعنف موجهة ضدنا يف الغرب وضد مرياثنا اليهودي املسيحي ، وضد حاضرنا الراهن وضد امتدادمها العاملي 
ذه هي صيغة الطرح الثقايف الغريب من مجيع املثقفني استناداً إىل عقائدهم اخلبيثة اليت أخرب اهللا عنها ، وهذا الطرح شكل حـشداً       وه

نفسياً لدى العامل الغريب ، عرفه اخلرباء االستراتيجيون باخلطر اإلسالمي على احلضارة الغربية ، حىت نتج عنه دعوة لـشن حـرب             
 وافقها العامل الصلييب دون حتفظ ورعتها الكنيسة ، فأخذ النظامي العاملي اجلديد طـابع التعـاليم الـصليبية                   صليبية طويلة األجل  

حرب بني اخلري والشر ، وحمور الشر ، والعدالة املطلقة ، وحرب بني احلـضارة والرببريـة ،         ( فظهرت املصطلحات الصليبية مثل     
، ومصطلحات دينية استخدمها كافة قـادة الـصليب علـى           ) يلة األجل   وتفويض الرب لشن هذه احلرب ، وحرب صليبية طو        

اختالف مستويام ، كل هذا يؤكد عزمهم على حماولة اجتثاث األصولية اإلسالمية ، ودعماً مطلقاً إلسرائيل اليت تعتـرب نفـسها             
قفني الذي حيشدون العامل الصلييب هلذه     اخلط األول يف مواجهة هذا اخلطر كما صرح الرئيس اليهودي السابق ، وهناك كثري من املث               

القريب من اإلدارة األمريكية ، وهو صاحب األفكـار         ) دانيال بايس   ( احلرب بكافة أشكاهلا ، بشكل واضح ودون ختفي ، مثل           
الكتاب أيضاً  اليمينية املتطرفة ، والداعي للشفافية يف حروب أمريكا ضد اإلسالم لكسب تأييد العامل املتحضر بكافة طبقاته ، ومن                   

الذين اشتهرت كتابام اليمينية املتطرفة دونالد رامسفيلد وزير الدفاع احلايل ، والذي طرح حبثاً ينادي فيـه بالتمهيـد ملعركـة                     
هرجمدون ، مبحرقة نووية ميوت فيها ثلث العامل ، وشبه رامسفيلد املنظمات التوليتارية باإلسالم الراديكـايل األقـرب فكريـاً إىل         

 مثل الشيوعية والفاشية منه إىل الديانة التقليدية ، فلم يعد هناك مواربة وال حياء من إعالن شيء مما يف صـدورهم ومـا                   حركات
  .ختفي صدورهم أكرب 

  :مستقبل حرب اإلسالم من بين جلدته 
تاب تنادي باجتثاث اإلسالم    اخلبيثة اليت تنادي يف كل حمفل ، ويف كل مناسبة ، ويف كل ك             ) الصهيوصليبية  ( ومبقابل هذه الدعوة    

من جذوره ، وتغريب األمة اإلسالمية وعلمنتها على مجيع ااالت ، الدينية والتعليميـة و اإلعالميـة واالقتـصادية والـسياسية         
 ،  والعسكرية والثقافية ، باملقابل جند أن األمة اإلسالمية إال ما رحم ربك بكافة شرائحها أول ما حتارب وختذل ، علمـاء احلـق                      

وأسود الوغى ، ودعاة اهلدى ، فمن صدع باحلق فسهام أبناء اإلسالم تقتله قبل سهام الصليب ، ومن بذل نفسه يف ميادين الـرتال   
نالت منه ألسنة كثري من املسلمني قبل أن تنال منه سيوف الكفر ، ومن دعا للهدى كسرت أجنحته من بين جلدته قبل أن يـشتد           

أشدها ، تفوق احلرب من اخلارج ، ولو أن أهل احلق يف األمة سلموا من بـين اجللـدة لعظمـت    عوده ، حرب من الداخل على    
  .نكايتهم يف العدو 

هذا العداء ألهل احلق على املستوى الشعيب ، فكيف به على املستوى الرمسي ؟ إنه ال يقل أبداً عن عداء اليهـود والنـصارى وال                       
يان مبئات املراحل على عداء األمة من اليهود والنصارى ، وما نكاية احلكومات بأبنـاء               مثقال ذره ، بل إنه يزيد يف كثري من األح         
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األمة خبافية على كل ذي عقل ، وهلذه احلكومات سدنة وأحبار ورهبان ، يسحرون أعني املسلمني ليخيل هلم بأن حبال السلطان                      
اغية موسى ولكل سحر ثعبان تأكله ، وهلذا فقـد فـرض            تسعى ، ولن حيلفوا إال بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ، ولكن لكل ط             

فراعنة األمة قيودهم على أبنائها ، بأال يقولوا احلق وال يسمعوا احلق وال يعملوا باحلق ، وساروا على قاعدة أبيهم فرعون ما أريكم                  
 إين أخـاف أن يبـدل       (:  إال إال ما أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاد ، وكل مصلح صادق ناصح لألمة ، فال يقول فرعون عنه                  

   .)دينكم أو أن يظهر يف األرض الفساد 
يف املنطقة ، فإنه يزيد معه السعار الرمسي من قبل احلكومات ضد ما هـو إسـالمي وخـارج    ) الصهيوصلييب  ( وكلما زاد النفوذ    

 اإلسالم هم أهل اجلهاد والـدين ؟ ،  رغبام ، فهل كان أحد يصدق أن يأيت على األمة زمان يكون أكثر املعتقلني يف سجون بالد   
أكان أحد يصدق أن يكون اجلهاد جرمية تضرب احلكومات على ممارسها بيد من حديد ؟ ، هل كان أحد يتصور أن يصل احلـد             

ه باحلكومات إىل تسليم أبنائها للصليبيني ؟ ، إن إحصائية بسيطة ملن هم يف سجون الدول اإلسالمية ، يتبني أن العدو األول هلـذ                      
احلكومات هو اجلهاد وااهدين ، وأن كل صادع باحلق ال خياف يف اهللا لومة الئم ، يفرض عليه احلصار أو يعتقل أو يـشرد أو                         
يسلم للصليبيني ، لقد كان هذا منهجاً قدمياً متبعاً ، وما أفعال عبدالناصر وغريه من احلكام يف زمانه بأبناء األمة خبافية على أحد ،                        

اء يف األمة ألف شر غري مجال ، واليوم زاد شر مجال العصر بكافة أشكاهلم ومسميام عندما رأوا الصليب زجمـر            وهلك مجال وج  
أمل تر  ( وبعضهم حاله كما أخرب اهللا عنهم بقوله        ) خنشى أن تصيبنا دائرة     ( عليهم ، سارعوا خلطب وده وأحسنهم حاالً من يقول          

ن كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وال نطيع فيكم أحدا أبداً وإن قوتلتم                إىل الذين نافقوا يقولون إلخوام الذي     
  .فيا حسرة على هذه األمة اليت توىل فيها شرها وأكفرها ) لننصرنكم واهللا يشهد إم لكاذبون 
ا تستطيع وماال تستطيع ،     بأن تعمل بكل جهودها على دعم احلملة الصليبية مب        ) الصهيوصلييب  ( وهذه احلكومات تعهدت للحلف     

ورأينا هذا يف أفغانستان ويف العراق ، وسنراه يف غريمها من الدول حىت يأيت الدور على اجلميع ، وتعهدت هـذه احلكومـات أن                       
تطبق التعليمات األمريكية يف تغريب األمة حبذافريها ملسخ اإلسالم وتغريبه ، وتفريغه من جوهره ، وقطعت هذه احلكومات علـى           

سها العهد والوعد وامليثاق أال يظهر يف األمة صوت صدق ونصح إال أمخدته ، وأن جترب أحبارها ورهباا أال يقولوا إال الباطـل                   نف
إلضالل األمة ومتكني الصليب منها ، وشعر األحبار والرهبان ذا التوجه فسارعوا من غري أمر بقول الباطل والتزلف إىل الطاغوت               

اب راعية العدالة واحلق زعموا ، من ثلة متعجلة مارقة من الدين دمرت مبانيها وقتلت أبرياءهـا ، وتوالـت         ، والبكاء على ما أص    
دعوات التسامح والتقريب والتفاهم مع قتلة األمة من الصليبيني ، ونعجب أنه كلما زاد قتلهم لنا زادت معه دعوة الـبعض لعقـد     

زيادة التحريض بقتلهم وقتاهلم رداً على أفعاهلم يف األمة اليت لن يوقفها إال اجلهاد              حوارات التقريب والتسامح والتعايش ، بدالً من        
  .والنكاية م ، كما صحت بذلك النصوص 

ويف األيام القادمة لن تتسامح الدول مع أي رمز مهما كان خادماً هلا ، إذا ما قرر التحليق خارج سرا وتعدى اخلطوط احلمـراء                      
الذي دعا مـع بدايـة      ) طلعت تاج الدين    ( اً يف األيام القادمة ، وسيكون مصريه كمصري مفىت روسيا           اليت ستكون أكثر وضوح   

 دعا للجهاد ضد أمريكا ، فأعلن الس اإلسالمي لإلفتاء يف روسيا حرمانه من العمل الرمسي يف                 ١/٢العدوان على العراق بتاريخ     
صالة باملسلمني بشكل رمسي ، وعدم شرعية الفتوى اليت كان قد أصدرها ضد             املنظمات اإلسالمية الروسية ، وحرمانه من إمامة ال       

الروسية يـوم   ) إنتر فاكس   ( أمريكا ، كما جرد الس تاج الدين من منصبه الذي كان يشغله كمفت لروسيا ، وذكرت وكالة                  
العاطفية للجهاد اليت تصدر عن مسئول ديـين  إن الدعوة (  أن اللجنة القانونية التابعة لس مفيت روسيا قالت يف بيان هلا    ١٢/٢

يف مكانة طلعت تاج الدين ال ميكن اعتبارها خطأ جزئياً ، بل كبرية عظمى كان من املمكن أن جتلب املآسي ملاليـني البـشر                        
تـاج  ، نعم هذا هو العقاب املرتقب لكل من خرج على النص املكتوب له ، ورغم خدمة                  ) وتدخل روسيا يف حرب عاملية ثالثة     
 مليون مسلم يف روسيا ، ومساندته للحملة الروسية ضد إخواننا يف الشيشان الـيت قـال   ٢٢الدين للحكومة الروسية وختديره لـ   

عنها بأا حرب ضد عصابات اإلجرام وليست حرباً ضد اإلسالم ، وشد من موقف احلكومة الروسية لفرض وحـدة أراضـيها                     
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محد قادريوف مفيت الشيشان الذي ارتد عن دينه وناصر محلة الروس علـى الشيـشان               بالقوة ، وهو الذي يقف بكل قوة خلف أ        
ليعني رئيساً للحكومة الشيشانية املوالية للروس ، وتاج الدين هو مهندس التقارب بني اإلسالم والنصرانية يف روسيا ، وكان حيضر                    

ة ، فمهما تكن مواقف الشخص مع الدولة ومساندته هلا ،           باستمرار لقاءات الكنيسة الروسية ضمن برامج تقارب األديان يف الدول         
إال أا لن تتسامح معه أبداً إذا قال ماال تريد ، ولن تكون الدول اإلسالمية أحسن من روسيا ، ولن يكون رهباا أعز عليها مـن                 

 شاهدنا املـسارعة فيمـا يريـده    تاج الدين على موسكو ، واأليام القادمة ستشهد بطشاً بكل من قال ماال يريده السلطان ، وقد     
السلطان دون أمر منه ، ألن لبيبهم باإلشارة يفهم ، ورمبا تطرح األمم املتحدة يف األيام القادمة قراراً جديداً يف املنطقة بعد قـرار                        

   حول وال قوة إال باهللافياً وال، وسيجد القرار من يلتزم به حر!!! النفط مقابلة الغذاء اخلاص بالعراق ، ليكون الفتوى مقابل الغذاء 
  :مستقبل اخلطر العلماين 

الشك أن من أكرب األخطار اليت دد هيمنة اإلسالم وحكم الشريعة يف األمة هي العلمانية األمريكية اليت ستفرض علـى املنطقـة           
الل العراق ، فـسيكون قـرب       فرضاً وبالقوة ، وهذه العلمانية دعا إليها أهل الصليب لتطبق يف العامل اإلسالمي أمجع ، وبعد احت                

تطبيقها يف العامل اإلسالمي أقرب وقوعاً إال أن يشاء اهللا ، لينتقل العامل اإلسالمي من الدكتاتورية إىل الدميقراطية اليت تعين البهيمية                     
  .يف كل جماالت احلياة 

، بل هو خيار رئيس ، قال رئيس الوزراء         )   الصهيوصلييب( وخيار تطبيق العلمانية على العامل اإلسالمي ليس خياراً ثانوياً للحلف           
بـول  ( وقـال    ) إن األمريكيني سيديرون العراق فترة طويلة ، قبل قيام أية دميقراطية فيها           ( ) إيهود باراك   ( اليهودي السابق   

أنه إذا مل يـستطع  ( ي ، مساعد وزير الدفاع األمريكي دونالد رامسفيلد والرجل الثاين يف البنتاجون يف األسبوع املاض            ) وولفويتز  
، ومل  ) العراق اجلديد أن يكون منارة للدميقراطية يف العامل العريب ، فيمكنه على األقل أن يعطي دروساً لدول أخرى يف املنطقة                 

تكن هذه الدعوى جديدة فقد طرحت بكل وضوح قبل شهرين من العدوان على العراق ، حيث قدمت أمريكا عن طريق وزيـر                      
ا املشروع هـو مـشروع عـصرنة        ما أمسته مبشروع الشراكة األمريكية الشرق أوسطية وهذ       ) كولن باول   ( ريكي  اخلارجية األم 

عات العربية كما يقول باول ، وهو فرض الدميقراطية والتعليم والثقافة والسياسة األمريكية على املنطقة ، وقد تناقلت وسـائل   اتم
  .اإلعالم نص املشروع 

( رازات العلمانية هي الدميقراطية اليت تلغي سلطة الشريعة على اتمع وتضاده شكالً ومضموناً قال تعلـى        ونقول إن من أخبث إف    
  .، والدميقراطية تقول إن احلكم إال لألغلبية من الشعب ) إن احلكم إال هللا 

( الشعب ، والثانية لفظـة      ومعناها   ) Demos( هي مشتقة من لفظتني يونانيتني أوهلا لفظة         ) Democracy( والدميقراطية  
Kratos (                 ومعناها سلطة ، وتعين هذه الكلمة أن السلطة للشعب وليست هللا ، بل يكون االحتكام إىل الشعب عنـد حـصول

 الرتاع واالختالف ، فالشعب سلطة عليا ال تعلو سيادته سيادة ، وال إرادته إرادة مبا يف ذلك إرادة اهللا تعاىل ، اليت ال اعتبار هلا يف                         
أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به           ( هذه الديانة ، وليست هلا أية قيمة يف نظر الدميقراطية والدميقراطيني ، قال تعاىل               

، وفساد  ) فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال                   ( وقال  ) اهللا  
رات العلمانية اخلبيثة فإنـك   تعلم أن الدميقراطية هي إحدى مث الدميقراطية على الدين ضرر ال مياثله ضرر ، ولكن حينما      وضرر هذه 

  .ستشعر حبجم االحنالل والفساد واإلفساد الذي يوشك أن حيل باملنطقة 
دع مالقيصر لقيصر ومـاهللا  ( حبة املقولة فالعلمانية ليست هي الدميقراطية وحدها ، بل العلمانية فصل الدين عن الدولة ، وهي صا           

، ومن دعواا الرأمسالية البغيضة ، و حترير املرأة ، واملساواة بني الرجل واملرأة ، واملساواة بني األديان ، وعدم التمييـز بـني                   ) هللا  
وحرية يف الـسلوك واألقـوال      الناس على أسس دينية أو عقدية ، وهي صاحبة دعوة احلرية املطلقة فحرية يف االعتقاد والعبادات                 

واألفعال وحرية يف العلوم ، وحرية يف كل شيء ليتحول اإلنسان من عبد هللا إىل حيوان خسيس ، نشاهده اليوم يعيش يف أمريكـا        
وأوربا ، إنسان منحل ال تقيده وال حتده حدود ، ال خيدم إال شهوته وال حتركه إال شهوته ، انتهازي كريه ال يهمـه إال مـصاحله       
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ولو على حساب دماء املاليني من البشر ، ومعامل العلمانية ودعوا ال جمال لسردها فال يستوعبها اإلجياز ، ولكـن أشـرنا هنـا                       
إشارات ملعاملها ، وإن هذا الكفر العظيم هو الذي يدعى إليه يف املنطقة ليكون بديالً عن اإلسالم فمن يقف يف وجه هذا الكفـر ؟          

  د اإلسالم ؟ وكيف نوقف زحفه على بال
   :مستقبل خطر أهل البدع  •

وضع باعتباره أن العلمانية سترفض من قبل شرحية كبرية من املسلمني ، ففكر يف بديل مقبـول بـني             ) الصهيوصلييب  ( إن احللف   
 ـتم بـالروح وال   اليت) الروحية ( املسلمني ال يضره وال يؤثر عليه يف أرض الواقع وال حياربه ، ففسح اال ملا أمساه باجلماعات      

املتصوفة ، فـالطرق الـصوفية املنتـشرة يف العـامل     ) دراويش ( عالقة هلا بالعمل أبداً ، وميثل هذه اجلماعات يف العامل اإلسالمي   
اإلسالمي غالبها طرق كفرية ، تؤمن بوحدة الوجود واالحتاد واحللول ، وتشرك مع اهللا غريه يف توحيد العبادة من دعاء وطـواف                  

ة واستغاثة واستعانة وذبح ونذر وغري ذلك ، وتتلقى التشريع بعد رسول صلى اهللا عليه وسلم من املنامات ، ووحي القلوب                     وصال
، والوجدان ، واإلهلام إىل غري ذلك من اخلرافات اليت ال اية هلا ، املهم أن هذه اجلماعات ال تعرف العمل ، وتعادي اجلهاد ، وال                    

داد للتعايش معه ومودته ، وبعضها يتعبد مبواالة الكافر ، هذه اجلماعات ال حترم أتباعها من الـشهوات                  تعادي الكافر وعلى استع   
وإذا فعلوا ( فهي تقترف احملرمات كما يقترفها الكافر ، فهم سواء يف السلوك ، إال أن هذه الطرق تقترف اجلرائم تعبداً هللا بزعمها                    

، فتأيت بشبه عقليـة ال  ) مرنا ا قل إن اهللا ال يأمر بالفحشاء أتقولون على اهللا ما ال تعلمون فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واهللا أ     
إن ) الـصهيوصلييب   ( حد هلا لتقترف الفجور ، فنتج عن هذا تشابه عقدي سلوكي بني الصلييب وهذه الطرق ، لذا فإن التحالف                    

  .فية الكفرية أذن بشيء من الدين بني الناس فسوف يأذن ذه الطرق الصو
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 نظام اإلحداثيات : الفصل السادس 
  : بسم اهللا ، واحلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، وعلى آله وصحبه ومن وااله ، أما بعد 

نكمل احلديث عن الباب األول باحلديث عن نظام اإلحداثيات وكيفية إسقاط املواقع على األرض              
  . التوفيق وعلى اخلريطة فأقول وباهللا

  : مقدمة وتعريف
 أما يف اخلـرائط      ، يف اخلرائط اجلغرافية يعتمد نظام خطوط الطول والعرض لتعيني املواقع األرضية          

   :العسكرية فيعتمد نظام اإلحداثيات التربيعية حيث يتميز باآليت
ـ ،   خطوط الطول والعرض هي أقواس من دوائر فتظهر منحنية على اخلريطة -أ شبكة أما خطوط ال

   .واملسافات بينها متساوية،  التربيعية فتتكون من خطوط مستقيمة متعامدة
بينما خطوط التربيع مرقمة بالكيلومترات فتسهل      ،  مة بالدرجات رقَّ خطوط الطول والعرض م    -ب

 . معرفة املسافة بينها
   :وتتكون خطوط الشبكة التربيعية من خطوط الشرقيات والشماليات

ومسيت بـذلك ألن    ،  هي اخلطوط الرأسية اليت متتد بني الشمال واجلنوب       و: خطوط الشرقيات    -
  .قيمها تزداد حنو الشرق

ومسيت بذلك ألن قيمها ،  هي اخلطوط األفقية املمتدة بني الشرق والغرب     و: خطوط الشماليات    -
   .تزداد حنو الشمال

  :الفائدة من هذا النظام 
  . ما على اخلريطة بسرعٍة وبدقة هو مساعدة قارئ اخلريطة لتعيني موقٍع

  : قراءة اإلحداثيات 
  : عند قراءة اإلحداثيات جيب مراعاة القواعد التالية

 مث ابدأ من الركن اجلنويب الغريب للمربع      ،  عند قراءة اإلحداثيات لنقطة الحظ املربع الذي حيتويها        -
. 
-       ويكـون نـصفها    ،  أرقـام  ٦ أرقام أو    ٤ن من   جيب أن يكون رقم اإلحداثيات مزدوج مكو

  .الشرقيات ونصفها اآلخر الشماليات
-   وتكتب من اليسار   عطى أوالً أرقام الشرقيات ت   ،  وتكتـب ميـني     عطى ثانياً وأرقام الشماليات ت 

  .الشرقيات بدون فواصل أو مسافات
  :قراءة إحداثيات مربع

- إحداثي املربع مالياتورقمان مش،  رقمان شرقيات:  أرقام ٤ن من كو.  
  .مث عني قراءة خط الشرقيات الذي مير فيه وسجلها،  الحظ الركن اجلنويب الغريب للمربع -

- ن أرقام خط الشماليات مث سجلها ميني أرقام الشرقياتعي.  
   .تقرأ اإلحداثيات من اليسار إىل اليمني مثل أرقام اهلاتف -
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  :ومثال ذلك 

 
   ) .٠١٨٦( هو ) س ( فإحداثي 

 : ة إحداثيات نقطةقراء  
  . مشاليات٣و،   شرقيات٣:  أرقام ٦إحداثيات النقطة مكونة من  -
-         عند إعطاء إحداثيات نقطة داخل مربع جيب أن تتصو  ر أن املربع مم إىل عشرة أجزاء يف الطول وعشرة أجـزاء يف  قس

  .العرض
  .دد األجزاء بني اخلط والنقطة وتسجل ميينهمث تعطى ع،    أرقام خط الشرقيات الواقع غرب املربعتعطى أوالً -
 .مث تعطى عدد األجزاء بينه وبني النقطة وتسجل عن ميينه أيضاً،  مث تعطى أرقام خط الشماليات الواقع جنوب املربع -

  ) :تعيني املكان ( إسقاط املواقع : الفصل السابع 
  :  تعريفه 

ه أو املواقع األخرى على اخلريطة بالرغم من معرفته على الطبيعةستخدم لتعيني موقع الراصد نفسهي طريقة مساحية ت.   
  : أمهيته 

وخاصة يف حاالت العمليات وعند مترير املعلومات عن    ،  لتعيني املكان أمهية كربى حيث يساعد يف دراسة املنطقة احمليطة         
  .العدو

و وأماكن أسلحته واألماكن املطلـوب ضـرا        وكذلك مواقع العد  ،  كما تفيد يف تعيني مواقع املدفعية ونقط املالحظة       
  .باملدفعية

  .وكذلك تفيد يف مشروعات املالحة الربية حيث تؤكد صحة خط السري والوصول إىل اهلدف املطلوب يف كل وثبة
  :شروط تعيني املكان 

و اصطناعية وتكون معروفة أ، التباب  كانت طبيعية مثل قمم اجلبال وسواًء،  يشترط لتعيني املكان توفر العالمات البارزة   
  .على اخلريطة ومشاهدة على الطبيعة

مرتفعاًستحسن أن خيتار الراصد مكاناًوي شرف على املنطقة احمليطة به ليتمكن من رؤية عدد كبري من  لتعيني موقعه حبيث ي
   .العالمات األرضية املميزة
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  :طرق إسقاط املوقع 
   :راصد طريقة التقاطع العكسي لتعيني موقع ال-١
  .ختر موقعني بارزين أمامك على األرض ومعروفني على اخلريطة ا-
  .جتاه العكسي لهجتاه إىل املوقع األول مث احسب االباستخدام البوصلة قس اال -
  .جتاه العكسي السابقضع مركز املنقلة على املوقع األول يف اخلريطة مث ارسم اال -
- جتاه العكسي له الثاين وارسم االر اخلطوتني السابقتني مع املوقعكر.  
  . جتاهني العكسيني هو موقعك على اخلريطةإن مكان تقاطع اال -
  :)األهداف( طريقة التقاطع األمامي لتعيني املواقع البعيدة -٢
 قع اهولجتاه منهما إىل املويف هذه الطريقة حنتاج إىل موقعني بارزين معروفني على األرض واخلريطة ليقيس الراصد اال -
 .جتاه بالبوصلة من هذا املوقع إىل اهلدفمث قس اال،  ن مكانه على اخلريطةوعي،  ختر املوقع املعلوم األول ا-
  .جتاه الذي حددته من اخلطوة السابقةوارسم اال،  ضع مركز املنقلة على موقعك يف اخلريطة -
 .وقع على اخلريطةن هذا املوعي،  نتقل اآلن إىل املوقع الثاين املعلوم ا-
 .جتاه على اخلريطةمث ارسم هذا اال،  جتاه من املوقع الثاين إىل اهلدفباستخدام البوصلة قس اال -
 .جتاه على اخلريطة هي موقع اهلدفنقطة تقاطع خطي اال -
 :ة  بواسطة املعامل الطولي إسقاط املوقع-٣

   :  تعيني موقعك كالتايلفيمكن،  إذا كنت تسري على معلم مستقيم مثل طريق أو وادي
  .مث قس اجتاهه بالبوصلة،  ختر معلم بارز وواضح على األرض واخلريطةامن مكانك على املعلم الطويل  -
- جتاه العكسيمث ضع املنقلة على هذا املعلم وارسم منه اال،  جتاه إىل اجتاه عكسيل هذا االحو.  
  .عك على اخلريطةجتاه مع املعلم الطويل هو موقمكان تقاطع اال -
  :كالتايل،   تعيني أماكن األهداف إذا كانت على معلم طويلكما ميكن أيضاً 
  . موقع بارز معروف على األرض واخلريطة اختر-
  .جتاه على اخلريطةمث ارسم هذا اال،  من هذا املوقع قس بالبوصلة اجتاه اهلدف -
    .دفجتاه مع املعلم الطويل هو موقع اهلمكان تقاطع اال -

 :طرق توجيه اخلريطة : الفصل الثامن 
 أفقي ويكون خط الشمال هلـا       واخلريطة تكون موجهة عندما تكون يف وضعٍ      ،  قبل العمل على اخلريطة جيب توجيهها     

  .ناظر له على الطبيعة على خط الشمال املُمنطبقاً
  .ناظرها على الطبيعة ملا يطابقةًريطة مجتاهات من موقعك إىل األهداف على اخلوبعد توجيه اخلريطة تصبح مجيع اال

  : وطرق توجيه اخلريطة كاآليت 
  : الطريقة األوىل 

صبح خطوط الشمال يف اخلريطة باجتاه الشمال       دار اخلريطة حىت ت   مث ت ،  ميكن توجيه اخلريطة بالتعرف على جهة الشمال      
 .الطبيعي
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  :الطريقة الثانية 
 :التايلإذا كان معك بوصلة ميكنك التوجيه ك

   .) متاماًمفتوحةً(مث ضع عليها البوصلة ،   مستويضع اخلريطة على سطٍح  -
حبيث يكـون   ،  )خطوط الشرقيات (حافة البوصلة منطبقة مع أحد اخلطوط اليت تشري إىل الشمال يف اخلريطة              اجعل   -

  .غطاء البوصلة ناحية الشمال
- وضع عليها يف هذا الوالبوصلة مثبتةً (ر اخلريطة دو  (فتصبح اخلريطة موجهة،  شري قراءة البوصلة إىل الصفرحىت ت.  

  :الطريقة الثالثة 
 .)   مثل طريق مستقيم أو سكة حديد أو خط كهرباء (إذا كنت جبوار أحد املعامل املستقيمة 

- ر اخلريطة حىت يصبح املعلم املستقيم على اخلريطة موازي للذي على األرضدو.  
وتأكد من صحة التوجيه مبقارنة معامل أخرى على جانيب         ،  )أي الشمال ناحية اجلنوب   (توجيه غري مقلوب    د أن ال  تأكَّ -

   .املعلم املستقيم
  .وذا يتم وهللا احلمد الباب األول ، ويف العدد القادم إن شاء اهللا نشرع يف الباب الثاين وهو اجلهات واالجتاهات 

  .علمتنا ، واجعله حجةً لنا ال علينا اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا مبا 
  .وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
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  !! أمريكا ارمي

ـ  منـها    على مرأى من العامل أمجع ادعاءً     اً  تبخترت أمريكا وعاثت يف األرض فساد        رب حب
ها ، تأسياً    بزواهلا وايت  وال شك أن ذالك إيذانٌ    ! !اإلرهاب وتناست أا هي أم اإلرهاب       

مقابل قـوة اهللا    وة أمريكا وغريها من دول الغرب       قالشيوعية يف اإلحتاد السوفيييت ، وما       ب
   :فأقول ألمريكا ، بشيء وإن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم 

ــساِد    ــي بالف ــارمي وعيث أال ف

ــدوي    ــوارخياً ت ــارمي ص أال ف

ــا           ــد رمين ــا ق ــارمي فإن أال ف

ــا      ــق فين ــصر احل ــسائله بن ن

  أال فــارمي فأمتنــا قريبــاً  

  ة الـذل دهـراً    فقد سئمت حيا  

  ســتنهض أمــيت وتــذيق قهــراً

ــا أحبتنــا وصــيحوا   فنــادوا ي

ــٍد ــاٍر عني ــلَّ جب ــضرب ك   لن

  فهيــا يــا بــين اإلســالم هيــا 

  فــإن الكفــر ال يقــوى علينــا 

  وها قـد آن أن منـضي مجوعـاً        

  نسري لكـم بعـزم مـن حديـٍد        

  وخنرجهم مـن الظلمـات حـىت      

  فإنا يـا جيـوش الغـرب قـوم         

ــصاِد      ــد اهللا آت باحلـ فوعـ

وتضرب أرضـنا يف كـل وادي              

سهام الليـل نطلـب كـل زاد            

  ِونطلبــه اإلعانــة بالعتــاد   

  ِستنهض قد مضى عهـد الرقـاد      

  وقـــد آن األوان إىل الرشـــاد

ــساد    ــوان الف ــا وأع   ألمريك

  حي علـى اجلهـاد    : بكل الناس   

ــاد ــدى يف كــل ن ــر باهل   ِوجنه

ــادي ــة األع   وال ختــشوا مقارع

  جلــالِدوأمريكــا ختــاف مــن ا

  لكم يا غرب نضرب كل عـادي      

ــاِد     ــدى رق العب ــق باهل لنعت

ــنري العــدل يف كــل الوهــاِد   ي

  عن اإلسـالم أرواحـاً نفـادي      
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  !! باتشي ومقالع داود األ
  :أما بعد .. احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم أمجعني 

 ؟ والذي نشر يف العـدد املاضـي ،   كيف نقف أمام التكنولوجيا احلربية  :  ثانياً ملقال    يعد هذا املقال جزًءا   
والذي تطرقنا فيه إىل رؤية شرعية حول املوضوع ، وبعض القواعد األساسية يف حسم احلـروب وبعـض                  

  . األمثلة والتطبيقات على ذلك 
مثلة اليت تغيب عن الكثريين ، أو فلنقـل      ويف هذا العدد نواصل ما بدأناه يف العدد السابق من ذكر بعض األ            

  . عن هذه احلوادث ، ولكنهم ال يضعوا يف إطارها الصحيح ويقرؤون إم يشاهدون 
ومن األمثلة على أنه وبأسلحة خفيفة ميكن التغلّب على قوة ضاربة أو كما قال الشيخ أسامة حفظـه اهللا يف    

شينات ، عدد قليل من اآلر يب جي حتطمت أكرب قوة يف            عدد قليل من الكال   ب"  م   ٩٨لقاءه مع اجلزيرة عام     
  " .العامل أال وهي االحتاد السوفييت 

من األمثلة الواضحة على ذلك ، واليت تبني أن ميزان التوازن العسكري بـني قـوة عـسكرية ضـاربة                    و
  .مقالع كمقالع داود عليه السالم ؛ ما سيأيت بعد قليل كاألباتشي قد توازا حجر من 

جر هذه املرة هو سالح القناصة ، وللعلم فإن بندقية قناص روسي واحد قد أوقفـت زحـف األملـان     واحل
  !!النازيني يف قلب روسيا وهزمتهم شر هزمية ويف عشرة أيام فقط 

لقد ترك القناصون عرب التاريخ     : " يقول أبو عبيد القرشي حفظه اهللا يف العدد التاسع عشر من جملة األنصار              
 إىل بطل لالحتاد السوفييت السابق يف Assili Zaitsev صاً يف املعارك اليت خاضوها ، فمثالً حتول القناأثراً بليغ

احلرب العاملية الثانية ، وقد استطاع هذا القناص أن حيول سري معركة ستالينغراد بعدما كان األملـان قـد                   
  . شعب الروسي أحكموا سيطرم على املدينة مسببني تدهوراً كبرياً يف معنويات ال

 ضابطاً أملانياً سـامياً ممـا جعـل    أربعنيفلقد استطاع هذا الضابط الروسي ويف ظرف عشرة أيام أن يقتل           
ث إرادة املقاومة عند الروس من جديد وخاصـةً علـى           عاخلوف ينتقل إىل املعسكر اآلخر ، الشيء الذي ب        

  . مشارف ستالينغراد 
من جهتهم ذاق األمريكيون وبال هذا الـسالح خـالل    : " بالغة  ويواصل مؤكداً على أمهية هذا السالح ال      

 خالل احلرب العاملية الثانية حـني أوقـف         ١٩٤٤ Kwajaleiniاحلرب العاملية الثانية وبالتحديد يف معركة       
القناصة اليابانيون حترك الفرقة السابعة للمشاة األمريكية واليت مل يستطع جنودها التقدم شرباً واحداً بعد أن                

  .. ثخن فيهم القناصة اليابانيون قتالً أ
 حينما جنح أحد القناصة الفيتناميني يف دخـول         Drangوحصل نفس األمر يف فيتنام يف معركة        : " ويواصل  

احمليط األمين الذي أقامته الفرقة األوىل للفرسان ، واستطاع بضربة معلّم أن يـصيب الـضابط الـسامي                  
عركة جبرح بليغ ، ومبا أن هذا القناص كان بارعاً يف إخفـاء مكانـه               األمريكي املسؤول عن إدارة هذه امل     

  . وطلقاته فإن الفرقة كلها أصاا الوهن ومل تعد تشعر باألمن حىت داخل مربعها األمين 
وذكر بعد ذلك أمثلة عديدة من حروب الفوكالند ، مث تطرق الستخدام ااهدين هلذا السالح الفعـال يف              

  .ألوىل ويف معارك الشيشان األوىل ، واملقال نفيس جداً يف بابه وأنصح بالعودة إليه احلرب األفغانية ا
 مؤخراً يف أرض الرافـدين حينمـا    وتدمريه ألسلحة عاتية ما حدث   - القناصة   - وكمثال آخر على فعالية هذا السالح البسيط      

: ة املراد رصد حركة ااهدين فيها ، ولك أن تتخيـل            أطلق اجليش األمريكي بعض املناطيد التجسسية يف اجلو فوق املدن العراقي          
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منطاد كبري احلجم مليء بغاز اهلليوم غايل الثمن نسبياً وفيها أجهزة رصد وتصوير دقيقة ومع ذلك كله فقد أسقطه الشباب بطلقة                     
انفجـر يف   ) خارق حـارق    ( فبمجرد أن أصابته طلقة قناص      !! قناصة واحدة ال تزيد قيمتها عن دوالر واحد يف أسوأ األحوال            

، وما أمجل هذه العملية ، كأنين أتصور ااهدين وهم يتبارون يف إصـابة              !! اهلواء بسبب غاز اهلليوم وحتطم كل ما كان بداخله          
 قام الطـل  ٢٤ وكذلك يف مواجهة حي السويدي بالرياض يف رمضان من عام !! . من مكانه  كلٌ،  هذا اهلدف املغري يف السماء      

ومـع  ) كالشن شبيه بـالكلنكوف  ( عبد اإلله العتييب بالرماية على مروحية الدفاع املدين السعودي من رشاش فرخ شبح    الشهيد  
  . ذلك فقد أصاا إصابات اضطرا للهبوط اضطرارياً كما اعترف الطواغيت بعد ذلك 

اق ووظفوها ضد األمريكان ألطلنا ، ولعلنا نأخـذ  ولو أردنا هنا أن حنصي تلك احليل واالبتكارات اليت اخترعها أسود اهللا يف العر             
  . شيئاً من ذلك يف العدد القادم 

لكن ما يهمنا هنا هو متابعة ورصد هذه األسلحة الفتاكة اليت تنخر يف جسد القوى العسكرية العظمى وتكلفها املاليني بل وتؤدي                     
مل يندم الـروس علـى سـالح    : الت الروس الذي قالوا إىل خسارا احلروب ، وال زال اجلميع يتذكرون تصرحيات بعض اجلنرا        

   ) . R.B.G( صنعوه مثلما ندموا على صناعة الـ 
ولعمري إن قذيفة واحدة ال تزيد قيمتها على عشرات الدوالرات وتعطب دبابةً تزيد قيمتها على عشرات املاليني هلي جديرة بـأن   

  !! . ه جتعل ذلك الذي صنعها من الروس جمرماً يف نظر بين قوم
دعنا نأخذ نبذةً اآلن عن سالح فتاك تستخدمه أمريكا واسرائيل والدول املتقدمة عسكرياً وهو األباتشي ، واألباتشي ملن ال يعلم ؛               

-٦٦٣صعد رأسيا مبعـدل     تستطيع األباتشي أن    وت.  كجم ٦٨٣٨ أمتار ووزنه    ٤,٦٤ مترا وارتفاعه    ١٧,٧٣ اطوهلهي مروحية   
 TADS Targetمقدمة األباتـشي جهـاز حتديـد اهلـدف     ، ويف الساعة/ كم٢٧٩ األفقية اوتبلغ سرعته متر يف الدقيقة، ٨٨٩

acquisition and designation sight وجهاز آخر للرؤية الليلية Pilot night vision sensor PNVS  .يوجد مبحـور املروحـة   و
يوجد بذقن الطائرة مدفعية أوتوماتيكية مـن  و low air-speed sensorالرئيسي جهاز لتحسس السرعة الدينامية اهلوائية املنخفضة 

وتبلغ .  طلقة يف الدقيقة   ٦٢٥تستطيع هذه املدفعية أن تطلق ذخرية عالية االنفجار مبعدل          و  ،  مل تغذى من جسم الطائرة     ٣٠عيار  
 قذيفة مضادة للدبابات   ١٦حتمل  توجد أربعة أبراج لألسلحة على األجنحة املبتورة تستطيع أن          .  طلقة ١٢٠٠أقصى سعة للذخرية    

 ١٩٩٣ يف الطائرات املعدلة بعد عام       يوجد أيضاً و.  أو مزجيا من النوعني معا     FFAR صاروخا من نوع     ٢٧٦ أو   Hellfireمن نوع   
الثنني تتسع الطائرة .  لترات٤٩١٠ لتر لتبلغ السعة املة جلميع اخلزانات      ٨٧١أربعة خزانات خارجية للوقود تبلغ سعة كل منها         

  . املدفعي يف األمام والطيار يف اخللف/من الطيارين؛ حيث جيلس مساعد الطيار
 وقيمة الطـائرة  !! ألف دوالر ٤٥ املزودة ا األباتشي Hellfireومن اجلدير ذكره هنا أن قيمة الصاروخ الواحد من صواريخ   

  . ة اجلوية احلديثة نفسها تزيد على عشرات املاليني من الدوالرات ، وتعد من أغلى األسلح
 بالتأكيد سيستخدمون أحـد أحجـار داود ، ومـن           ماذا لدى جمموعات ااهدين يف الثغور من حٍل هلذه املشكلة ؟          .. واآلن  

 والـيت مـن أبرزهـا      الصواريخ املوجهة املضادة للطائرات   حجارة مقالع داود الفتاكة اليت تساهم يف كف شر هذه املروحية ؛             
  .   )٧ - SAM( صاروخ السام 

تقسم حسب سرعتها إىل صواريخ بسرعة دون الصوتية وصواريخ فوق          :  التصنيف األول وتصنف هذه الصواريخ بعدة تصانيف ،       
أما السرعة فـوق    . ومعظم الصواريخ ذات سرعة دون صوتية مما يسمح باستخدام طريقة بسيطة لنقل األوامر باألسالك             . الصوتية

نقولة على العربات أو احلوامات وحيث تنتقل األوامر إىل الصاروخ بالالسلكي أو باألشعة حتـت     الصوتية فتستخدم يف القواذف امل    
  ).اضرب وانس(احلمراء أو بالليزر وأخرياً التوجيه بأسلوب 
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املدى دون  ، وقريبة ٢٠٠٠ حىت   ١٠٠٠م، ومتوسطة املدى من     ٢٠٠٠وتقسم حسب مداها إىل بعيدة املدى فوق        : التصنيف الثاين 
التحكم اليدوي، والتحكم النصف آيل، والـتحكم       : وتقسم حسب طريقة التحكم ا إىل ثالثة أنواع       : التصنيف الثالث .م١٠٠٠

   . اآليل
األمريكي ، ولعـل الكـثريين    ) Stinger( الروسي كما ذكرنا وصاروخ استنجر  ) ٧ - SAM( ومن أبرز أنواع هذه الصواريخ 

لوليد الغامدي رمحه اهللا يف فيلم جحيم الروس الرابع والذي أسقط فيها طائرة هليوكـوبتر               شاهدوا لقطة القائد البطل الشهيد أيب ا      
ولك أن تقارن بعدها بني قيمة الطائرة وقيمة الصاروخ ، وبني كلفة تدريب وإعداد الطيـار ملـدة                   ،   ٧روسية بصاروخ سام    

 ، وال حيتـاج إىل  ذي غالباً ال يكلف شيئاً يـذكر     سنوات من قبل حكومته وخسارا عليه وبني تدريب ااهد على السام وال           
كثري تدريب ألنه يعمل بالتوجيه احلراري ، وكأين أشبه تلك اهلليوكوبتر بفيل هائل هائج دخل يف أذنه فأر صغري فظل يدور حـىت     

  . لفظ أنفاسه وهلك 
الدوشكا والـيت يـستخدمها ااهـدون يف    ومن اجلدير بالذكر هنا أن من مضادات الطريان األسلحة الرشاشة الثقيلة كالشلكا و    

تعد نافعةً إذا ما اقتربت األباتشي ومت تركيز الرماية يف مناطق معينـة              ) PKS( طراز  أفغانستان والشيشان والعراق ، بل إن البيكا        
  . منها 

 ضمن نصائحه للمجاهدين     من -ونسوق هنا كالماً رائعاً للشيخ الشهيد يوسف العيريي رمحه اهللا حول القصف التكتيكي اجلوي               
 وحبق فإنك تستشف من كالم الرجل خربته العسكرية والتكتيكية الفائقة ، وحنن هنا سنورد حمل الشاهد وهو                 -يف أرض الرافدين    

أمـا تعطيـل   : الكالم عن املضادات ، وإال فهناك بعده نصائح غالية يف تعطيل اإلسناد اجلوي للقوات الصليبية ، قال رمحـه اهللا                
صفات التكتيكية أو احلد منها، فأعظم سالح يف اإلسناد اجلوي لرجال املشاة بالنسبة للصليبيني هـو مروحيـات األباتـشي،            القا

ومهمتها الرئيسة قنص مدرعات ودبابات وناقالت اخلصم وشاحنات اإلمداد عن طريق الصواريخ املوجهة، كما ميكنـها القيـام                  
، ولكن ال  ، وهي مزودة مبدافع رشاشة وقاذفات قنابل ضد أفراد اخلصم           بشكل دقيق  صم باستهداف السيارات  باغتيال قيادات اخل  

، يليهـا    كلم تقريباً مما جيعلها يف مديات املضادات بشكل دائم         ميكن االعتماد عليها منفردة حيث أن أقصى ارتفاع هلا يبلغ ستة            
ولكننا نقـول أن هـذا      ات أخرى ألغراض متعددة،      وهي ذات كثافة نارية كبرية جداً، وهناك مروحي        ١٣٠مروحيات إيه سي    

املضادات األرضية فمعىن ذلك أنه أصبح مشلوالً وال ميكن          ى أنه إذا دخل ضمن مد     :الطريان يفقد أمهيته ألمور نذكر منها التايل      
 املـضادة للطـائرات   أن يتابع تقدم رجال املشاة للتغطية عليهم، ولذلك على العراقيني أن حيتفظوا بأكرب قدر ممكن من األسـلحة      

، كما عليهم أن حيسنوا خندقتها ومتويهها، وأفضلها ما كان متحركـاً وخاصـة           اهاملضادة مهما كانت مد   وذخائرها والصواريخ ا  
كلم أفقي فسوف يكون       ١٥كلم رأسي و     ٧فلطول مدى هذا السالح الذي يصل إىل        )  مم ٥٧شلكا  (املدافع الرشاشة من نوع     
عارك الرئيسة لدخول الصليبيني إىل املدن، فلن يتمكن من كشف رجال املشاة لنريان الدفاعات العراقية إال          فعاالً يف حال حصول امل    

   . ضرب اإلسناد املروحي مبثل هذه األسلحة
 ، ألن ميزة هذه وهذه خفة التنقل ـا ،     ٧ أفضلها ما كان متحركاً كالشلكا أو يستخدم ملرة واحدة كصواريخ السام             :وأضيف  

ويف العدد القادم بإذن اهللا سنأخذ الكثري من األمثلـة علـى هـذه              ة ،   لسمة الغالبة على حروب ااهدين يف الفترة األخري       وهي ا 
 انتـصارات سـاحقة   - بفضل اهللا وقوته وقدرتـه ومـشيئته   - مناسباً بني ااهدين وعدوهم بل حتقق اليت حتقق توازناً األسلحة  

جليوش املقابلة ، ونسأل اهللا سبحانه أن ييسر للمجاهدين يف مجيع الثغور احلـصول علـى   للمجاهدين وخسائر فادحة يف صفوف ا     
مثل هذه األسلحة ومجعها ، كما نسأله أن ال يكلهم إليها وال إىل أحد غريه سبحانه ، إنه ويل ذلك والقادر عليـه ، وصـلى اهللا                        

  . وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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   . %٢٥االعتراض بنسبة  سواء باالختراق أو،  بالكمبيوتر أو التصنت على التليفونات بالطريقة العادية -٢
   .%٤ إىل% ٣ بنسبة  "اجلواسيس"  العنصر البشري -٣
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ة علـى   م، ليتم إحياء األ    ، وإىل قادة خملصني    إن أمراض األمة املشتتة حباجة إىل جهود مضنية       
 يتناوشنا فيه العدو    ، نرقب مستقبالً   ، ألننا اليوم نعيش على مرقب عال       ائبص حهج صحي من

سياسـته    أن يرسم معامله ليكون حسب     العدو، هذا املستقبل الذي حاول فيه        جانبكل  من  
، فعنده اآللـة العـسكرية       ، فهو الذي ميلك املال والقوة      ، وهو ميلك أدوات التطبيق     ومراده
، وفوق ذلك يف أمتنا  لعديد من االحتماالت اليت ميكن أن يستعملها مىت يريد       ا، وعنده    الرهيبة

ء سوى  ي، فليس هناك من ش     ، أما عدتنا حنن    ذه االحتماالت الكفرية اخلبيثة   التربة الصاحلة هل  
، وعلمناه على حقيقته كما هو من غـري بـدع    احلق إن جردناه عن شوائب األفكار املنحرفة 

 ، وروح اجلهاد ، وعلينا أن منلك عقيدة اجلهاد ، ومن غري هوى اآلراء واألفكار رجاء واجلرباإل
، هذه  ، وتتصاغر يف وجهها اجلبال ون أمامها الصعاب اليت  ذه العقيدة، ه ، ونفس اجلهاد

،  ، والترفع عن الـدنايا والـصغائر   اهللا تنطوي على حب املوت والرغبة فيما عند اليت الروح
، وال للظالم   للكفر أثراًي، هذا النفس إن ملكناه أو متلكناه كنا أعاصري ال تبق والزهد يف الدنيا

   . وجوداً
  )اجلهاد واالجتهاد : أبو قتادة  ( 

 كيفية بدء حمادثة
 - حمل   -اء كان ذلك يف شارع      بدء احلوار دائما بأسلوب مهذب مث يتم التطوير حبسب طبيعة املتحدث معه سو            

   . اخل ....... - فندق -وسيلة مواصالت 
 :  ساحة جديدةإىلالعمل عند الرتول 

 : اآليت عمل مراعاة ساحة جيب أي إىلعند الرتول 
املمكـن  األماكن   تفادي   ..ري اهلدي الظاهر  يتغ... اجلرائد  ... اخلرائط السياحية   ... احلصول على دليل التليفون     

 .   واخلدميواألخالقي والثقايف واالجتماعي األمينالتعرف على مستوى البلد ، فيها للخطر التعرض 
 األصـفر   ؛ كل لون خمصص لنوع معني من النشاط فمثالً       األلوان ،   يكون من جمموعة من      دليل التليفون عادة ما   

 .   عادي ، واألبيض احلكومة فأرقام األزرق ؛ أما  ، جتاريةإعالنات
 : اليوم استخراج معلومات منمشروع عمل 

 .  اجلرائد...  دليل التليفون -١
 .   اخلرائط السياحية-٢
  .   جلب معلومات من املدينة-٣
  .  عمل خمابئ للرسائل يف االت والصحف -٤
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  اللهم إني صائم
  قيس بن هبرية: بقلم 

ضع عالمات التعجب يف هذا املقال صـغري  بادئ ذي بدء أرجو من القراء الكرام أن يعذرونين على اإلكثار من و         
  . املساحة ، وال تتعجبوا فنحن يف زمان العجائب 

 احتلّت زاويةً جديـدة يف      - يف فقه اإلرجاء والتخذيل عن اجلهاد        -!! اخلرب باختصار أن سلسلة مقاالت فقهية       
 . جريدة الشرق األوسط السعودية 

ين الصراح وتبنيها ملواقف العلمانيني واحتضاا هلم أحد علماء      وقد استأجرت الصحيفة اليت عرفت بطرحها العلما      
  .عبد احملسن العبيكان  : - كما حيلو للبعض تسميته -السوء املرتزقة ليكتب يف هذه الزاوية وهو مفيت األمريكان 

نبذ اخلطـاب   والغريب أن هذه الصحيفة كما أسلفنا منرب من منابر العلمنة والتغريب يف البالد ، فهي قائمة على                  
، وهذا أمر ظاهر    " !! طالبانية  " الديين واحتقار املتدينني والتنفري منهم ونعتهم بالتخلف واجلمود والرجعية والـ           

  !! .لكل ذي بصرية لكنه لسبب أو آلخر خفي على بصرية العالمة اهلمام 
 هذا النوع من الكالم كما أسلفت ولعله ال يعلم أن القوم حيتقرونه أشد احتقار وميجون مساع كالمه لنفورهم من         

 وهم يف احلقيقة ال يريدون وضع مثل هذه املقاالت يف جريدم ولكن األمر ليس بأيديهم ،                 - وإن كان باطالً     -
والدميوقراطية اليت ينادون ا تقمعها رغبات وزارة الداخلية يف نزع فتيل احلماس الشعيب العارم جتاه العراق يف هذه   

  .األيام 
جيدر ذكره هنا أن هذا السفيه قد بلغ يف حتريف آيات اهللا احملكمات وقلب احلق باطالً والباطل حقاً حـداً مل     ومما  

  !! . يبلغه علماء بين اسرائيل وعلى رأسهم بلعام الشهري 
  !!فقد أفىت بأن اجلهاد يف العراق وفلسطني غري شرعي بسبب عدم وجود إمام 

رفض عند القاصي والداين جعل بعض الكفرة يستغرا ويستنكرها على العبيكان وقد بلغت هذه التهمة مبلغاً من ال
لئن كان صرب عبد اهللا بن عبد العزيز له حدود فإن خيانة عبـد احملـسن                : ، ولكن لعلهم مل يعلموا باملثل القائل        
  !! . العبيكان وعمالته ال حتدها أي حدود 

ين حرصوا مؤخراً على االطمئنان على عرفات ومواساته يف مرضه  والذاالنبطاحومن اجلدير بالذكر أن بعض قادة 
شلوم عليخم عبيكان ، يف تعريٍض بأنه إمنا ميثـل  : قد استنكروا وبشدة مثل هذه الفتوى ، وخاطبه أحدهم بقوله        

اليهود ذه الفتوى اليت أصدق ما يقال يف وصفها عبارة الشيخ عبد الرمحن الدوسري رمحه اهللا يف وصف مثـل                    
   ( ..... ) .هذه الـ 

  ! .اللهم إين صائم .. عبد احملسن العبيكان 
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   )٤( املصائد والشراك 
  شرك الدعاسة 

، قم بعمـل   ) ١١-٨( تستخدم الدعاسة لصيد احليوانات الصغرية أثناء مرورها يف املمرات شكل      
مـن احلفـرة ،   على جهة واحدة  ) y( حفرة غري عميقة على املمر ، قم بغرز عصاتني على شكل     

حبيث تكون الشعبتني لألعلى ، أحضر عصاتني مستقيمتني بطول املسافة بني العصاتني املغروزتني ،              
ضع العصاتني حبيث تتعدى املسافة بني العصاتني املغروزتني ، قم بوضع عصي على سطح احلفـرة                

لى جانب احلفرة حبيث تكون أطرافها من جهة فوق العصا السفلى الطويلة ، والرف اآلخر للعصي ع
  .يف اجلهة املقابلة 

  

ضع كمية من العصي حبيث أن الصيد ال بد أن يدعس على واحدة على األقل ، اربط حبل بشجرية             
مرنة متينة حبيث تقوم بالشد بسرعة إذا ارختى احلبل ، وميكن أيضاً ربط احلبل بواسطة وزن يتدىل من 

  .يسحب معه احلبل فوق غصن ، حبيث إذا ارختى احلبل يسقط الوزن و
  

اثين الشجرية أو ارفع الوزن حىت تعرف أين تربط الزناد من احلبل ، والزناد هـو الـذي إذا تـأثر        
 سم ، بعد ربـط  ٥باحلركة يبدأ عمل الشرك أو املصيدة ، والزناد هنا عبارة عن عصا طوهلا تقريباً           

عصي األفقية ، ضع الزناد حبيث      الزناد قم بعمل أنشوط يف احلبل ، وقم بفرد هذه االنشوطة فوق ال            
يتقاطع مع العصا األفقية العليا من أمامها ، قم بتمرير االنشوطة من خلف العصي األفقية حبيث أن                 
مصدر الشد ميسكها من مكاا ، قم بوضع العصا األفقية السفلى ، حبيث بالكاد تلمس الزناد مـن     

وان على إحدى العصي األفقية فوق احلفرة األسفل ، وتكون خلف العصي املفروزة ، فإذا دعس احلي 
، تتحرك العصا األفقية السفلى لألسفل فينفلت الزناد وتلتف األنشوطة على أقدام احليوان ، وبسبب 
التغيريات يف املكان فإن احليوان سيكون حذراً ، ولذلك قم بعمل مـصدات توجـه احليـوان إىل                  

  .املصيدة
  

  .ألفقية العليا ، ومن خلف العصا األفقية السفلى الزناد مير من فوق العصا ا: ملحوظة 



 

 ٤٠

  
    : مصيدة رقم  

يؤدي إىل سقوط وزن ثقيل ، يؤدي إىل قتل أو إصابة احليوان ، حبيث ميكن مسكه ، شـكل                        عبارة عن زناد إذا انفلت      
١٢-٨. (   

إذا كانت حتت    ) ( كل رقم   وللعمل حتتاج إىل ثلث عصي ا ثلمات ، وهذه الثلمات متسك العصي مترابطة على ش              
  .الشد ، جيب التدريب على عمل هذه املصيدة ، وهي حتتاج إىل صرب وزوايا دقيقة 

  



 

 ٤١

  مصيدة بيويت 
وهلا ميزة أنه من السهل عملها ، قم بربط قطعـة   ) ١٣-٨( غري أا تستخدم حبل للعمل شكل       ) ٤(تشبه مصيدة رقم    

  . سم ، هذه العصا الصغرية هي الزناد ٥ر لعصا طوهلا تقريباً حبل إىل أسفل العصا املائلة والطرف اآلخ
قم مبد احلبل حبث يلتف حول العصا العمودية واليت رأسها يثبت يف مثلة يف العصا املائلة ، قم بتثبيت  العـصا الـصغرية                   

سقطت العصا األفقية ، بواسطة عصا أخرى أفقية متتد بني العصا الصغرية وبني الوزن أو وتد مغروز يف األرض ، حبيث لو 
فإن العصا الصغرية تتحرر وتسحب معها العصا العمودية ويسقط الوزن ، ألنه بسقوط العصا العمودية تسقط العصا املائلة 

  .اليت هي أصالً حتافظ على الوزن مرتفع عن األرض 
رر العصا الصغرية وتسحب معها قم بوضع الطعم على العصا األفقية ، والذي حيصل أنه عندما تسقط العصا األفقية ؛ تتح

العصا العمودية ، وإن مل تفعل فإنه يسبب االرختاء السريع للعصا الصغرية وتتحرك العصا املائلة ، وبالتايل يف كال احلالتني       
  .تسقط العصا العمودية ومعها الوزن 

  
  
  

 



 

 ٤٢

  :اليا نائمة عمل اخلاليا باختصار ينقسم إىل قسمني خاليا نشطة وخ : األخ بالل األزدي
  : تكوين اخلاليا النشطة 

  .تبدأ بالبحث عن إخوة على استعداد للجهاد يف سبيل اهللا ممن يوثق يف دينهم وعقيدم  -١ 
  . القيام بالتدريب الالزم للعملية املفترضة -٢
  . حتديد اهلدف املراد وليكن مثالً أحد الصليبيني األمريكان  -٣
  . اهلدف   مجع املعلومات الكافية عن-٤
 وطريقـة  (  حتديد الطريقة األفضل لقتل اهلدف إما بالرماية عليه عن قرب أو بـالقنص             -٥

  .أو بالتفجري عن بعد أو بالسم وهكذا ) االغتيال حتدد عن طريق مجع املعلومات الدقيق 
  .وكل ما حيتاجونه .. القيام بتجهيز متطلبات العملية من أسلحة وسيارات  -٦
ملناسبة للعملية وكيفية اهلجوم واالنسحاب ، ويراعى فيها حتديـد األدوار            وضع اخلطة ا    -٧

  .مثالً هذا سائق وذاك يقوم باالغتيال والثالث محاية 
  .  ملكان التنفيذ إن أمكن ذلك مشاةًالتدرب على اخلطة يف ظروف  -٨
) .  تفصيل أكثر    وننصح بقراءة دورة التنفيذ أليب هاجر رمحه اهللا ففيها        . ( تنفيذ العملية    -٩

وال حيقر اإلنسان نفسه أو يعتذر بعدم اإلمكانيات الكافية فاهللا أمرنـا باإلعـداد حـسب                 
  .وال يكلف اهللا نفساً إال وسعها االستطاعة 

 يتدربون وحيددون اهلـدف  - اثنني فأكثر–عبارة عن جموعة من اإلخوة      هي: اخلاليا النائمة   
لعملية حىت تأتيهم األوامر من القيادة بالقيام بالعملية        وجيمعون عنه معلومات لكن ال ينفذون ا      

 غالباً إلجـادة الغطـاء   -أو حيدث ظرف مناسب للقيام بالعملية ويكونون يف مرحلة كمون   
وال ينصح بإطالة فترة الكمون عند إمكانية القيام بالعملية، الحتمال االنكـشاف أو      -األمين  

 .ولكن ال يكون باستعجال قد يفسد العمليةحدوث بعض العوائق، وخري الرب عاجله، 
  

 ضل أن تكون احلشوة موجهةً باجتاه املبىن وذلك بوضع صفائح حديدية           يف :األخ الكربياء هللا    
 جبميع االجتاهات ما عدا جهة املبىن املراد نسفه فتكون خالية من الصفائح لتتجه معظم               مسيكة

  ) اجلهاد اجلزء الثاين راجع موسوعة ( . املوجة االنفجارية حنو املبىن 
  . )راجع دورة التنفيذ أليب هاجر رمحه اهللا (: أما بالنسبة جلمع املعلومات 
فتكون عن طريق من يعملون يف املبىن أو الذين يرتادونه أو سبق        : وأما وسائل مجع املعلومات     

املعلومات مـثالً ؛  أن أتوا إليه أو املارة جبوار املبىن ، وجيب اختاذ ساتر أمين مناسب أثناء مجع                



 

 ٤٣

 ، وميكن الترصد للهدف عن بعد باستخدام العدسات املقربة كالـدربيل            بائع زهور أو عامل نظافة أو غري ذلك       
وحنوه، وال بد من احلرص على دقة املعلومات يف العملية، وحتاشي دماء املسلمني، واإلخالص هللا والتضرع إليـه                  

 .اركةبتيسري العملية وخاصة يف هذه الليايل املب
 إخـوانكم يف العـراق  وحنثك على بدء العمل واالستعانة باهللا ، فما خاب من طلب منه العون ، واعلموا أن             

بأمس احلاجة اآلن إىل من خيفف عنهم وطأة اهلجوم الصلييب السافر ، وضـرب املـصاحل الغربيـة اخللفيـة          
  . للصليبيني مهم جداً يف هذه األوقات 

ا تعلم أخي فوصالت املواقع اجلهادية والعسكرية تتغري باستمرار وليست ثابتة ، وقـد              كم: األخ أبو ذر اللبناين     
 على االنترنت يضعون الروابط باستمرار يف املنتديات ويف بعـض           واإلخوةنضعها اليوم يف املعسكر وتتغري غداً ،        

  . املواقع املتخصصة يف ذلك ، وجزاك اهللا خرياً على حرصك واهتمامك 

اهللا أن ييسر لك اللحاق بااهدين ، أحل على اهللا بالدعاء وخاصة يف أوقات اإلجابة ويف               نسأل  :  ماألخ أبو عاص  
هذه األيام الفاضلة ، وال مينعنك عن اجلهاد عدم التحاقك بااهدين يف اجلزيرة ، حاول أن تقوم مبا أوجـب اهللا                 

 األمريكان يسرحون وميرحون يف أحنـاء       عليك من اجلهاد وطرد الصليبيني على قدر وسعك واستطاعتك فهاهم         
اجلزيرة استعن باهللا واقض على من استطعت منهم ، مسترشداً مبا نشر هنا باملعسكر من خطط الترصد واهلجـوم         

  .واالنسحاب وما يتعلق بذلك ، وجزاك اهللا خرياً على نشرك إصدارت ااهدين وجعله يف ميزان حسناتك 
  

  



 

 ٤٤

  
  
  
 

نذكر أنفسنا و إخواننا املـسلمني بقـول النبـي صـلى اهللا عليـه نذكر أنفسنا و إخواننا املـسلمني بقـول النبـي صـلى اهللا عليـه 
إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى فمن كانت إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى فمن كانت " " وسلم وسلم 

هجرتــه إىل اهللا ورســوله فهجرتــه إىل اهللا ورســوله ومــن كانــت هجرتــه إىل اهللا ورســوله فهجرتــه إىل اهللا ورســوله ومــن كانــت 
اجر اجر هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهـا فهجرتـه إىل مـا هـهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهـا فهجرتـه إىل مـا هـ

، فيا أخي املسلم أخلص نيتـك هللا عـز وجـل ، فقـد تبلـغ ، فيا أخي املسلم أخلص نيتـك هللا عـز وجـل ، فقـد تبلـغ  "   "  إليهإليه
النية ماال يبلغ العمل ، واستحضر نيتـك يف كـل عمـل ، وتـذكر النية ماال يبلغ العمل ، واستحضر نيتـك يف كـل عمـل ، وتـذكر 
أنك عندما تقرأ يف العلوم العسكرية فأنـت تعـد نفـسك للعمـل أنك عندما تقرأ يف العلوم العسكرية فأنـت تعـد نفـسك للعمـل 
واجلهاد يف سبيل اهللا وترفع اجلهل عن نفـسك وعـن غـريك مـن واجلهاد يف سبيل اهللا وترفع اجلهل عن نفـسك وعـن غـريك مـن 

شركني مـن جزيـرة العـرب شركني مـن جزيـرة العـرب املسلمني ، وإن كنت تعد إلخـراج املـاملسلمني ، وإن كنت تعد إلخـراج املـ
وطرد عمالئهـم مـن املرتـدين واملنـافقني ، فـال تـنس أن جتعـل  وطرد عمالئهـم مـن املرتـدين واملنـافقني ، فـال تـنس أن جتعـل  
نيتك تنفيذ وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإقامة ديـن نيتك تنفيذ وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإقامة ديـن 
ــزل اهللا ، وإن أقــدمت علــى عمــل  ــزل اهللا ، وإن أقــدمت علــى عمــل اهللا يف األرض واحلكــم مبــا أن اهللا يف األرض واحلكــم مبــا أن
جهـادي مل يكتــب لــه النجــاح فقـد كتــب أجــرك إن شــاء اهللا إن جهـادي مل يكتــب لــه النجــاح فقـد كتــب أجــرك إن شــاء اهللا إن 

  .... وجل  وجل أخلصت نيتك هللا عزأخلصت نيتك هللا عز
  ..وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 


